
NARAVOSLOVJE 7. A, B,C,D ZA OBDOBJE 16. 3. DO 20. 3. 2020  

       Spoštovani sedmošolec. Z učno snov valovanja smo zaključili, tako, da potrebujemo le še 

utrjevanje. Natisni si DL in rešuj, če te možnosti nimaš, rešitve nalog zapisuj v zvezek naravoslovja. 

Uspešno delo želim. Vaja dela mojstra. Pozdrav, Volčini 

1. Narisano je valovanje.  ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA. 

 

 

  

a) Kako imenujemo narisano valovanje?_______________________________ 

b) Koliko valovnih dolžin ima narisano valovanje?_____________________ 

c) Na valovanju označi eno valovno dolžino.    

d) Koliko meri ( v mm) tvoja označena valovna dolžina?___________________ 

e) Izmeri in zapiši amplitudo valovanja. ( do 2mm natančno).__________________ 

 

2. DOPOLNI MANJKAJOČE POJME. 

Telesa, ki se tresejo in oddajajo zvok imenujemo_____________________. Glasen 

zvok imenujemo____________________. Zvok se prenaša tudi po snoveh. Hitreje 

potuje po__________________________, kot po________________________. Po 

zraku se širi s hitrostjo________________  . 

 

3. Nariši in OZNAČI vpadni kot, če veš, da je izmerjeni odbojni kot 40 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrcalo 

  

4. Odmev se sliši 9 sekund po tistem, ko smo zavpili. Izračunaj, kako daleč se  je od nas zvok 

odbil. 

Nariši skico! 

Račun:                                                         

Odgovor: 
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5. V  dva kozarca, ki sta na » pecljih« naliješ vodo. ODGOVORI. 

a) Kaj moraš storiti, da bo kozarec  » zapel«?  

 

b) Kaj moraš upoštevati, če želiš, da bo eden od kozarcev zvenel višje?  

 

c) UTEMELJI, zakaj lahko enake vrste kozarcev  zvenijo v različnem tonu?  

 

6. Hitrost valovanja je 42 m/s. Frekvenca valovanja je 6 Hz. Izračunaj valovno dolžino vala. 

 

 

Račun:    

 

 

Odgovor: 

 

 

7. Nariši   VZDOLŽNO VALOVANJE  s tremi valovnimi dolžinami. Ena valovna dolžina naj meri 

2 centimetra. 

 

 

8. Mojca je prepričana, da s svojimi ušesi sliši čistejšo glasbo iz radijskega sprejemnika v 

spalnici, kot v kopalnici. 

 

Ali Mojca razmišlja pravilno? (obkroži)      DA            NE                                               

 

Pojasni svojo odločitev.  

 

9. Pojasni, kako deluje  telefonček, ki ga lahko narediš doma? 

__________________________________________________________________________________ 

10.  https://www.youtube.com/watch?v=BW97Grt9SE0 ta povezava ti odpre do videa: igranje na 

kozarce. Tudi sam/a se preizkusi v tej spretnosti. Zmagal/a boš , če ti uspe zaigrati na tri kozarce 

KUŽA PAZI. Vesela bom če se posnameš in mi svoj posnetek ali video pošlješ na mail: 

danica.volcini@guest.arnes.si ( 7.a učitelju Mahu ). 

https://www.youtube.com/watch?v=BW97Grt9SE0
mailto:danica.volcini@guest.arnes.si

