
PÕHIKOOLI   EKSAMITÖÖ   FÜÜSIKAST
Variant  A

Eksami kestus 120  minutit

Nimi ________________________________________________________________

Kool ________________________________________________________________

Maakond_____________________________________________________________

Aine
Tihedus

3m
kg

Erisoojus

Ckg
J
o⋅

Eritakistus

m
mm 2⋅Ω

alumiinium 2700   880 0,028
bensiin   700 - -
jää   900 2100 -
liiv (kuiv) 1500   880 -
merevesi 1030 - 2 . 105

nafta   800 - -
petrooleum   800 - -
piiritus   790 - -
puit   400 - -
raud 7800   460 0,1
tärpentin   860 - -
vesi 1000 4200 1010

väävelhape 1830 - -

1. Leidke järgnevast loetelust kolm mõõteriista. Tehke raami sisse sobivasse kohta märk “+”.
Eksimuse parandamiseks kriipsutage raam läbi.                                                                         (3 p.)

Termomeeter

Kalorimeeter

Sentimeeter

Ampermeeter

Detsimeeter

Dünamomeeter

Reostaat
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2. Lõpetage tehted      (4 p.)

a) 1 N ? 0,2 . . .  =  . . . . . . . J b) 
A10
V50

 =  . . . . . . . . . . . .  . . .

3. Teisendage ühikud.

(5 p.)

0,5 kg =  . . . . . . . . . . . . . . g 2,3 kN = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N

40 mA =  . . . . . . . . . . . . . A 0,7 kW? h = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J

4. Määrake keha ruumala.
Kirjeldage ruumala määramist. (5 p.)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

5. Joonisel on kujutatud vee ja õhu
piirpinnale langev valguskiir. Visandage
murdunud valguskiir.

(2 p.)

200200

ml ml

Vesi

Õhk
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6. Ringistage vastusevariant, mida peate õigeks.

Plii sulamissoojus 
kg
kJ23=λ  näitab, et       (3 p.)

a) 1 kg plii sulamisel sulamistemperatuuril vabaneb soojushulk 23 kJ;
b) 23 kg plii sulamisel sulamistemperatuuril neeldub soojushulk 1 kJ;
c) 1 kg plii sulamisel neeldub soojushulk 23 kJ;
d) 1 kg plii sulamisel sulamistemperatuuril neeldub soojushulk 23 kJ;
e) 23 kg plii sulamisel sulamistemperatuuril vabaneb soojushulk 1 kJ;

7.  Ringistage vastusevariant, mida peate õigeks.

Tikutoos lebab laual. Tikutoosi rõhk lauale on suurim siis, kui tikutoos toetub lauale       (3 p.)

a) kõige suurema küljega;
b) otsaga;
c) väävliga kaetud küljega.
d) Tikutoosi rõhk lauale on alati ühesuurune.

8. Ringistage vastusevariant, mida peate õigeks.

Kui pinget juhi otstel suurendada kaks korda, siis       (3 p.)

a) juhi takistus suureneb kaks korda ja voolutugevus juhis ei muutu;
b) juhi takistus suureneb kaks korda ja voolutugevus juhis suureneb kaks korda;
c) juhi takistus ei muutu ja voolutugevus juhis suureneb kaks korda;
d) juhi takistus ei muutu ja ei muutu ka voolutugevus juhis;

9. Mari kammis juukseid ja juuksed tõusid veidi turri. Miks?       (2 p.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Sahtlis oli kaks taskulambipirni, millele oli kirjutatud “3,5 V”. Mikk tahtis teada kumma lambi
võimsus on suurem. Kuidas ta selle kindlaks tegi kasutades taskulambi-patareid ja juhtmeid?

(5 p.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Neli ühesugust vaati on täielikult täidetud vedelikuga. Ühes on bensiin, teises tärpentin,
kolmandas nafta, neljandas vesi. Millise vaadi rõhk maapinnale on kõige suurem? Millise vaadi
rõhk maapinnale on kõige väiksem? Põhjenda!        (6 p.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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12. Sa tead oma kogemuste põhjal, et ämbritäit liiva on raskem tõsta, kui ämbritäit vett. Miks?
Selgita, kasutades mõisteid:  raskusjõud, mass, tihedus, ruumala.        (6 p.)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. Sprinter läbib 100 meetrit 10,0 sekundiga. Võrrelge oma keskmist kiirust sprinteri keskmise
kiirusega, kui läbite jalgrattal  3 kilomeetrit  5 minutiga.       (4 p.)

14. Graafikul on esitatud voolutugevuse
sõltuvus pingest kahes erinevas juhis.
Kumma juhi takistus on suurem ja mitu
korda?                                                    (6  p.)
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15. Et saada vannivett temperatuuriga 36 °C, võeti 50 liitrit vett temperatuuriga 18 °C. Kui palju
kuuma vett temperatuuriga 81 °C tuli lisada?

        (6 p.)
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16. Joonisel on kujutatud elektriskeem.
Juhtide takistused on vastavalt R1 = 10 Ω  ja
R2 = 5 Ω .
1) Kui suured on suletud lülitite korral
ampermeetrite näidud, kui voltmeeter näitab
pinge väärtuseks 10 V?
2) Kui suur on ampermeetri A näit, kui avada
lüliti L2?

                             (6 p.)

17. Jäämägi ruumalaga 300 m3 ujub meres. Arvutage jäämäe veepealse osa ruumala. (9 p.)

R1

R2

A

A1

A2

V

L1

L2

L
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18. Mikk tahtis teada, kas klotsi libisemisel piki lauda sõltub hõõrdejõud sellest, kui tugevalt klots
vastu lauda surutud on. Ta asus nähtust uurima. Mikk vedas dünamomeetri abil klotsi ühtlase
kiirusega piki horisontaalset lauda ja mõõtis hõõrdejõu. Seejärel asetas ta klotsile koormise massiga
100 g ja kordas katset. Ta mõõtis hõõrdejõu ka siis, kui klotsil oli kaks koormist ja kolm koormist.

Seejärel mõõtis ta klotsi massi. Klotsi mass oli 50 g. Mikk joonistas tabeli ja kirjutas katseandmed
tabelisse. Nüüd aga helises kell vahetundi. Täitke Miku eest lõpuni tabel ja joonistage hõõrdejõu
sõltuvuse graafik rõhumisjõust. Kas Miku katsete põhjal võib öelda, et hõõrdejõud sõltub
rõhumisjõust ja kui sõltub, siis kuidas?      (10 p.)

Katse
nr. Laual libisev keha Laual libiseva

keha mass

Keha poolt lauale
mõjuv jõud

(rõhumisjõud)
Hõõrdejõud

1. klots 50 g 0,2 N

2. klots ühe koormisega 0,6 N

3. klots kahe koormisega 1,0 N

4. klots kolme koormisega 1,4 N

Järeldus:

Lõppjäreldus.
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HINDAMISJUHEND PÕHIKOOLI FÜÜSIKA EKSAMITÖÖLE

2000. a.

Variant A

Ül. nr.
1. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Iga õige vastus 1 p. 3 p.

Ül. nr.
2. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Kumbki õige vastus 2 p. 4 p.

Ül. nr.
3. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Kolm esimest teisendust igaüks 1 p.
Neljas teisendus ja üks arvutus 2 p.

5 p.

Ül. nr.
4. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Jaotise väärtus 2 p.
Vedeliku tase kehata 1 p.
Vedeliku tase kehaga 1 p.
Keha ruumala 1 p.

5 p.

Ül. nr.
5. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Õige vastus 2 p. 2 p.

Ül. nr.
6. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Valik d) 3 p. 3 p.

Ül. nr.
7. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Valik b) 3 p. 3 p.
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Ül. nr.
8. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Valik c) 3 p. 3 p.

Ül. nr.
9. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Hõõrumisel juuksed laaduvad 1 p.
Samanimeliselt laetud juuksekarvad
tõukuvad

1 p.
2 p.

Ül. nr.
10. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Lahenduse idee 1 p.
Võimsuse definitsioonvalem 1 p.
Pannes põlema kord ühe, kord teise
lambi, on pinge lampidel sama
väärtusega

1 p.

Mida heledamalt põleb lamp, seda
suurem on sama pinge korral
voolutugevus

1 p.

Kui voolutugevus on suurem, siis
sama pinge korral on ka võimsus
suurem

1 p.

5 p.

Ül. nr.
11. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Võimalik lahendus
Rõhu definitsioonvalem 1 p.
Vedelikuga vaadile mõjuv
raskusjõud võrdub vedelikule ja
vaadile mõjuvate raskusjõudude
summaga

1 p.

Vedelikule mõjuv raskusjõud on
võrdeline vedeliku massiga

1 p.

Sama ruumala korral on vedeliku
mass võrdeline vedeliku tihedusega

1 p.

Mida suurem on vedeliku tihedus,
seda suurem on vedeliku mass ja
rõhk

1 p.

Vastused 1 p.

6 p.
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Ül. nr.
12. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Ämbritäie liiva ja ämbritäie vee
ruumalad on võrdsed

1 p.

Aine koguse mass on võrdeline aine
tihedusega

1 p.

Liiva tihedus on vee tihedusest
suurem

1 p.

Mida suurem on mass, seda suurem
on kehale mõjuv raskusjõud

1 p.

Järelikult, liivaga täidetud ämbrile
mõjuv raskusjõud on suurem kui
veega täidetud ämbrile mõjuv
raskusjõud

1 p.

Mida suurem on kehale mõjuv
raskusjõud, seda raskem on keha
tõsta

1 p.

6 p.

Ül. nr.
13. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Kiiruse definitsioonvalem 1 p.
Ühikute teisendamine 1 p.
Sprinteri ja jalgratturi kiirused 1 p.
Võrdlemine 1 p.

4 p.

Ül. nr.
14. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Üks võimalik lahendus
Takistus võrdub pinge ja
voolutugevuse jagatisega

1 p.

Esimese juhi andmete lugemine
graafikult

1 p.

Takistus ei sõltu ei pingest ega
voolutugevusest. (Kui sama juhi
korral on mitu takistuse arvutust,
siis jääb see punkt arvestamata.)

1 p.

Teise juhi andmete lugemine
graafikult

1 p.

Takistuste arvutamine 1 p.
Takistuste võrdlemine 1 p.

6 p.
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Ül. nr.
15. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Andmete üleskirjutus 1 p.
Soojusliku tasakaalu võrrand 1 p.
Soojushulga arvutamise valem 1 p.
Soojusliku tasakaalu võrrand
soojushulga valemite kaudu

1 p.

Massi avaldamine ja arvutamine 1 p.
Vastus 1 p.

6 p.

Ül. nr.
16. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Andmete üleskirjutus 1 p.
Pinged juhtidel on võrdsed 1 p.
Ohmi seadus 1 p.
Voolutugevus kummaski juhis 1 p.
Voolutugevus vooluringi
hargnemata osas

1 p.

Voolutugevus vooluringi
hargnemata osas avatud lüliti korral

1 p.

6 p.

Ül. nr.
17. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Andmete üleskirjutus 1 p.
Ujumise tingimus 1 p.
Üleslükkejõu valem 1 p.
Üleslükkejõu valemis ruumala õige
arvestamine

1 p.

Tiheduse valem 1 p.
Massi arvutamine 1 p.
Veealuse osa ruumala avaldamine ja
arvutamine

2 p.

Veepealse osa ruumala arvutamine,
vastus

1 p.

9 p.
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Ül. nr.
18. Operatsioon Punkte

operatsiooni eest
Punkte
kokku

Massi kirjutamine tabelisse 1 p.
Rõhumisjõud on võrdne raskusjõuga 1 p.
Raskusjõu valem 1 p.
Tabeli täitmine 1 p.
Järeldus: hõõrdejõud sõltub
rõhumisjõust

1 p.

Graafiku teljed 1 p.
Mõõtkava 1 p.
Punktid graafikul, sirge 1 p.
Lõppjäreldus 2 p.

10 p.

Eksamitöö kokku 88 punkti.

hinne "5"  79 p. —  88 p.
hinne "4"  62 p. —  78 p.
hinne "3"  44 p. —  61 p.

Sõltuvalt klassi tasemest võib hinde alumist piiri alandada

hinne “5” 77 punktini;
hinne “4” 59 punktini;
hinne “3” 40 punktini;
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Lahendused ja vastused

Variant  A

1. Õiged valikud: termomeeter, ampermeeter, dünamomeeter.

2. a) 1 N ⋅ 0,2 m = 0,2  J                              b) Ω=  5
A 10
V 50

3.            0,5 kg = 500 g,                 2,3 kN = 2300 N,
  40 mA = 0,04 A,               0,7 kW⋅h =  700⋅3600 W⋅s = 2 520 000 J.

4. Jaotise väärtus on ml 4
50

ml 200 =

Vedeliku tasemete vahe on 13 jaotist. Seega keha ruumala on 13⋅4 ml = 52 ml.

5. Kiir kaldub õhus esialgsest suunast vasakule kui vaadata kiire levimise suunas.

6. Õige valik: d).

7. Õige valik: b).

8. Õige valik:  c).

9. Juuksekarvad laadusid ühenimeliselt, samanimeliselt laetud kehad aga tõukuvad.

10. a) Ühendame eraldi või rööbiti mõlemad lambid juhtmetega taskulambi-patarei klemmidega.
Heledamalt põlev lamp on suurema võimsusega. b) Ühendame lambid jadamisi taskulambi-patarei
klemmidega. Heledamalt põlev lamp on sel juhul väiksema võimsusega.

11. Veevaadi rõhk maapinnale on suurim.
       Bensiinivaadi rõhk maapinnale on kõige väiksem.
Ühesuguse ruumala korral on suurima tihedusega vedeliku mass suurim ja ka vaadile mõjuv
raskusjõud suurim. Vee tihedus on suurim ja bensiini tihedus väikseim. Rõhk maapinnale on
võrdeline raskusjõuga ja pöördvõrdeline pindalaga. Järelikult vaadi põhja ühesuguse pindala korral
on rõhk suurim suurima tihedusega vedelikuga täidetud vaadil.

12. Mida suurem on kehale mõjuv raskusjõud, seda raskem on keha tõsta. Ämbritäie liivale mõjuv
raskusjõud on suurem, sest võrdse ruumala korral on suurema tihedusega keha mass ja sellele
mõjuv raskusjõud suurem.

13. Sprinteri keskmine kiirus on 
s

10
s 10
m 100v1

m==  . Jalgratturi keskmine kiirus

on
s
m 10

s 300
m 3000v 2 == . Sprinteri ja jalgratturi kiirused on võrdsed.

14. Esimese juhi takistus (8 Ω  ) on 2 korda suurem teise juhi takistusest ( 4 Ω  ).
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15. 20 liitrit.

16. 1) A1  näit on 1 A,  A2 näit on 2 A ja  A näit on 3 A.

      2) A näit on 1 A.

17.   Jäämäe veepealse osa ruumala on  30 m3
.

18.

Katse
nr. Laual libisev keha Laual libiseva

keha mass

Keha poolt lauale
mõjuv jõud

(rõhumisjõud)
Hõõrdejõud

1. klots 50 g 0,49 N 0,2 N

2. klots ühe koormisega 150 g 1,47 N 0,6 N

3. klots kahe koormisega 250g 2,45 N 1,0 N

4. klots kolme koormisega 350 g 3,43 N 1,4 N

Järeldus: Hõõrdejõud sõltub rõhumisjõust

       Hõõrdejõud /  N

                            1,0

                            0,5

                               0
                                      0                     1,0                   2,0                    3,0         Rõhumisjõud / N

Lõppjäreldus. Hõõrdejõud on võrdeline rõhumisjõuga


