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Poiss Tüdruk

Punkte

Eksamihinne

Aastahinne

MEELESPEA

1. Mõelge rahulikult, aega on 2,5 tundi (150 minutit).
2. Töö kirjutamist alustage tiitellehe täitmisega.
3. Eksamitöö küsimustele vastamise järjekord valige ise.
4. Enne vastamist lugege tähelepanelikult tööjuhendeid.
5. Kirjutage vastused selleks ette nähtud kohtadele.
6. Eksamitöö kirjutage sinise või musta tindi või pastaga.
7. Kirjutage vastused loetavalt ja üheselt mõistetavalt.
8. Paranduste tegemisel ei ole lubatud vastust üle kirjutada ega kasutada korrektorit. 
9. Õiged valikud  märkige kaldristiga vastavas kastis. Paranduste tegemisel pole lubatud kasti juba 

kirjutatud kaldristi ainult maha tõmmata. Kastis oleva kaldristi parandamiseks tuleb kogu kastile 
tõmmata peale selge kriips ning joonistada uus kast eelmise kõrvale. Sel juhul läheb arvesse uude 
kastikesse märgitud kaldrist või tühi kast. 

SOOVIME  EDU!
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16. (4 punkti) Laeva veepealse osa pindala on kogu veepealse osa ulatuses 400 m2. Mitu 
kilogrammi   kaupa lastiti laevale, kui lastimise tulemusena vajus laev meresadamas 2,5 m 
sügavamale? 

Andmed:           Lahendus:

4 p 16

17.  (8 punkti) Autojuht alustas kell 9.00 sõitu kiirusega 60 km/h, et jõuda 60 km kaugusel 
asuvasse sihtpunkti täpselt kell 10.00. Kümneminutilise sõidu järel sattus ta aga 10 
kilomeetri pikkusele kiirusepiiranguga teelõigule, kus tee remondi tõttu oli lubatud 
sõita vaid kiirusega 30 km/h. Millise kiirusega tuli tal sõita ülejäänud teelõik, et jõuda 
õigeaegselt sihtpunkti?

a) (2 punkti) Leidke esimese 10 minutiga läbitud teepikkus.

b) (2 punkti) Kui palju aega kulus kiirusepiiranguga 10 km pikkuse teelõigu läbimiseks?

c) (1 punkt) Kui pikk maa jäi veel sõita?

d) (1 punkt) Kui palju aega oli jäänud kella 10-ni pärast 10 km pikkuse lõigu läbimist?

e) (1 punkt) Millise keskmise kiirusega pidi autojuht jätkama sõitu, et jõuda sihtkohta kell 
10.00? 

f) (1 punkt) Milline oli auto keskmine kiirus kogu teekonna läbimisel?

8 p 17
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ÜLESANDED

Tabelis on toodud mõnede ainete omadused, mida võib kasutada eksamitöö ülesannete lahendamisel.

Aine Vesi Hõbe Plii Raud Alumiinium Vask

Erisoojus 4180 230 130 460 880 390

Tihedus 1000 10500 11300 7800 2700 8900

1. (3 punkti) Leidke järgnevast loetelust kolm füüsikalist suurust. Õige valik märkige 
kaldristiga vastavas kastis.  Kui märgite kaldriste rohkem kui kolme kasti, siis loetakse 
kogu vastus valeks.

Peegeldumine Liikumine

Tihedus Joonlaud

Pinge Ampermeeter

Mass Süsinik

Inerts Sulamine

2. (3 punkti) Leidke järgnevast loetelust kolm nähtust. Õige valik märkige kaldristiga 
vastavas kastis. Kui märgite kaldriste rohkem kui kolme kasti, siis loetakse kogu vastus 
valeks.

Mass Sulamine

Pinge Voolutugevus

Optiline tugevus Liikumine

Kineetiline energia Voltmeeter

Võnkeperiood Hõõrdumine

3 p 1

3 p 2
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14.  (2 punkti) Järgnevad küsimused puudutavad ampermeetrit. Joonisel 4 on kujutatud 
ampermeetri skaala.

a) Kui suur on skaala väikseima jaotuse väärtus? 

b) Kui suur on ampermeetri näit? 

2 p 14

Joonis 4

A

15.  (7 punkti) Aine erisoojuse määramiseks uuriti, kuidas muutub soojendamisel aine 
temperatuur. Joonisel 5 on esitatud kahe ühesuguse massiga erinevast metallist keha A ja 
B temperatuuri t sõltuvuse graafikud kehale antud soojushulgast Q.

a) (2 punkti) Hinnake graafiku põhjal, kumma keha (kas A või B) erisoojus on suurem. 
Põhjendatud vastus:

b) (4 punkti) Arvutage joonisel 5 toodud graafiku põhjal keha A ja keha B erisoojus, kui 
mõlema keha mass on 0,1 kg. 

c) (1 punkt) Millisest metallist on need kehad tõenäoliselt valmistatud (vt tabel)?

Andmed:           Lahendus:

7 p 15

A B
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3. (2 punkti) Leidke järgnevast loetelust kaks mõõteriista. Õige valik märkige kaldristiga vastavas 
kastis. Kui märgite kaldriste rohkem kui kahte kasti, siis loetakse kogu vastus valeks. 2 p 2

Termos Voolutugevus

Optiline tugevus Termomeeter

Dünamomeeter Lääts

4. (4 punkti) Täitke tabeli tühjad lahtrid. 4 p 4
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Füüsikaline suurus Ühik (SI süsteemis)

Mass

 

1 Pa

Energia

1

5.  (3 punkti)  Teisendage ühikud.

12 mm =  ___________________  m

0,5 m3 =   ___________________   cm3

3 kA =      ___________________   A

3 p 5

6. (3 punkti) Joonisel 1 on kujutatud valguskiire langemist peegli pinnale. 
Visandage peegeldunud kiir. 3 p 6

a) Tähistage langemisnurk ja peegeldumisnurk. 

b) Mida ütleb langemisnurga ja peegeldumisnurga suhtes peegeldumisseadus?

Joonis 1

3
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11.   (4 punkti) Joonisel 3 on kujutatud heeliumi aatomi mudel. 

a) Millised osakesed on tähistatud numbriga 1?

b) Millised osakesed on tähistatud numbriga 2?

c) Millised osakesed on tähistatud numbriga 3?

d) Kas joonisel kujutatud heeliumi aatom on elektriliselt neutraalne? Põhjenda!

4 p 11

12.  (7 punkti) Õpilastele anti laboritöö ülesandeks kindlaks määrata, mis ainest on tehtud   
neile antud keha. Ülesande lahendamiseks määrasid nad keha massi ja said selleks 712 g. 
Seejärel määrasid nad keha ruumala uputamismeetodil.  Mõõtsilindris oli vee tase enne 
keha sukeldamist 100 ml, keha sukeldamise järel tõusis veetase ning oli nüüd 180 ml. 
Jätkake õpilaste tööd!

a) (2 punkti) Keha ruumala oli ____________________________ ml = ____________ cm3

b) (4 punkti) Leia andmete põhjal aine tihedus, millest keha on tehtud:

7 p 12

Andmed:           Lahendus:

c) (1 punkt) Mis ainest keha koosnes? Põhjenda vastust!

13. (1 punkt) Tänu Golfi hoovusele on Põhja-Euroopas keskmine temperatuur oluliselt 
kõrgem kui samal laiuskraadil Siberis. Missuguse soojusenergia ülekandeviisiga on Golfi 
hoovuse puhul tegemist?

1 p 13

Joonis 3

konvektsioon soojusjuhtivus soojuskiirgus
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7. (2 punkti) Leidke järgnevast loetelust kaks õiget väidet ja märkige need kaldristiga 
vastavas kastis. Kui märgite kaldriste rohkem kui kahte kasti, siis loetakse kogu 
vastus valeks.

3 p 7

… pinnale mõjuva keha mass on 5 kg

… 5 kg suurune raskus mõjub pinnale 1 m2

… 1 m2 suurusele pinnale mõjub jõud 5 N

… keha temperatuur on 5° C

… 1 N suurune jõud mõjub pinnale 0,2 m2

Rõhu suurus 5 Pa tähendab, et …

8. (6 punkti) Hõbepeekrile massiga 200 g anti soojushulk 2,53 kJ. Saadud soojushulga 
mõjul soojenes peeker temperatuurini 75° C. Kui suur oli peekri algtemperatuur? 6 p 8

Andmed:           Lahendus:

9. (11 punkti) Mikk oli emaga sügisõhtul kodus. Väljas oli juba pime ning seetõttu 
olid elektrilambid (4 lampi, igaüks võimsusega 60 W) sisse lülitatud. Mikk kasutas 
õppetöö tegemiseks arvutit (võimsus 300 W) ja ema jälgis telerist (võimsus 50 W) 
õhtuprogrammi. Toad olid pisut jahedad ning seetõttu tahtis ema valmistada kuuma 
jooki. Vee soojendamiseks oli ta just ostnud veekeedukannu (võimsus 1000 W) ning seda 
veekeedukannu hakkaski ema kasutama. Kui ema keedukannu sisse lülitas, oli äkki toas 
pimedus ning ükski seadeldis enam ei töötanud – “korgid olid läbi”.

11 p 9

Mikk oli eelmisel aastal just koolis elektriõpetust õppinud ning püüdis nüüd mõista, 
miks see nii juhtus. Selleks pidi ta leidma vastuse järgmistele küsimustele.

a) (1 punkt) Missugust lülitusviisi kasutatakse koduste elektriseadmete ühendamisel?

b) (1 punkt) Missugune on meie vooluvõrgu pinge?

c) (1 punkt) Kuidas leida koguvoolu sellise ühendusviisi korral?

d) (1 punkt) Kuidas leida elektriseadet läbiva voolu tugevust, kui on teada selle võimsus ja võrgupinge?

e) (4 punkti) Missugused olid voolutugevused Miku kodus olevates üksikutes elektriseadmetes?

f) (1 punkt) Kui suur oli koguvoolutugevus peale kannu sisselülimist?

Kodused elektrivoolu kaitsmed on teatud kindlate väärtustega, näiteks 6,3 A, 10 A, 16 A jne. 

g) (1 punkt) Kui suurele voolutugevusele oli Miku kodus kaitse arvestatud?

h) (1 punkt) Mis tingimusel saab Miku ema oma veekeedukannu kasutada? 

10.    (5 punkti) Joonisel 2 on kujutatud keha poolt läbitud teepikkuse x sõltuvust ajast t. 

a) Leia keha kiirus ajavahemikel
• 0 s – 10 s

• 10 s – 20 s

b) Missuguse teepikkuse läbis keha 40 sekundi jooksul?

c) Missugune oli keha keskmine kiirus
      ajavahemikus 0 s kuni 40 s?

5 p 10

Joonis 2

4 5


