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1. (RINGRADA) (6 p.) Lauri jookseb sama kiiresti kui Juku ning kaks
korda kiiremini kui Kalle. Kalle ja Lauri kohtuvad esimest korda siis, kui
nad on kokku jooksnud ühe ringi. Järelikult peab Lauri olema läbinud 2

3
ning Kalle 1

3 ringist.

2. (VAHTPLAST) (6 p.) Vahtplasti tüki ruumala ja mass on vastavalt
V1 = abc ja m1 = ρ1V1 = ρ1abc. Olgu otsitav kivide kogumass m2. Kivide
koguruumala on seega V2 = m2/ρ2. Et vahtplast koos koos kividega põhja
hakkaks vajuma, peab üleni vette sukeldatud vahtplastile ja kividele
mõjuv üleslükkejõud piirjuhul võrduma vahtplastile ja kividele mõjuva
raskusjõuga:

ρ0V1g + ρ0V2g = m1g +m2g,

kus taandame g ning asendame ruumala V2 = m2/ρ2 ja seejärel saame
avaldada kivide kogumassi:

m2 = ρ0V1 −m1

1− ρ0/ρ2
.

Võiksime viimasesse avaldisse lihtsalt numbrid sisse panna ja saadagi
nõutud vastuse, kuid õpetlik on asendada V1 = m1/ρ1, sest siis saame
massi m1 ühise tegurina välja tuua:

m2 = ρ0/ρ1 − 1
1− ρ0/ρ2

m1,

millest leiamegi küsitava masside suhte

γ = m2

m1
= ρ0/ρ1 − 1

1− ρ0/ρ2
≈ 80.

Jäänud on veel esitada kivide massi arvuline vastus

m2 = γm1 = γρ1abc ≈ 48 kg.



3. (MÖÖDASÕIT) (8 p.) Auto peab möödasõidul läbima bussist
s = la + lb + 2lx = 48 m pikema tee.
Vaatleme auto kiirust bussi kiiruse suhtes. Kiirendades on auto kii-
rus bussi suhtes vkiirendu = vmax−vb

2 = 1,389 m/s ning möödasõidu ajal
vühtlane = vmax − vb = 2,778 m/s.
Kogu möödasõiduks kulunud t aeg on kiirenduseks kulunud aeg
tkiirendus = vmax−vb

a
= 2 s pluss ühtlaselt 95 km/h liikumise aeg tühtlane.

tühtlane = s− vkiirendustkiirendus

vühtlane
≈ 16,28 s

Kogu möödasõiduks kulunud aeg on seega

t = tkiirendus + tühtlane ≈ 18,3 s

4. (KAUBARONG) (8 p.) a) Jagades tuntud töö valemi A = Fs+ dE
ajaga saab võimsuse võrrandi N = Fv + dE/t, kus veduri võimsus on
tasakaalustatud takistusjõudude ja kiiruse korrutise ning potentsiaalse
energia dE muutumise kiirusega. Hõõrdejõud on F = µmg. Horisontaal-
sel teel potentsiaalne energia ei muutu ning avaldades saab

v1 = N

µmg
= 25,5 m/s ≈ 92 km/h

b) Tõusul toimub potentsiaalse energia E = mgh suurenemine kus
h = s · sinα ning

sinα = 1 cm
100 cm ,

dE
t

= mg · sinα · s
t

= mgv · sinα

Seega teisel juhul N = µmgv2 +mgv2 · sinα, kust

v2 = N

mg(µ+ sinα) = 4,25 m/s ≈ 15 km/h

5. (LAMBID) (8 p.) Kuna lambidel eraldunud võimsus on sama, siis
peavad olema lambid nr 2-4 ühesugused ning esimene lamp neist erinev.



Olgu lambi nr 1 takistus R, siis lampide nr 2-4 takistus on 9R, kuna
lampides nr 2-4 on voolutugevus 3 korda väiksem, kui esimeses lambis
ning lambi võimsus sõltub voolutugevuse ruuduga N = I2R.
Leiame lampide koguvõimsuse enne neljanda lambi asendamist kui lam-
pidele rakendatakse pinge U .
Skeemi kogutakistus on Rkogu = R+ 3R = 4R, seega lampidel eraldunud
koguvõimsus on

N = I2Rkogu = U2

Rkogu

= U2

4R

Leiame lampides eraldunud koguvõimsuse peale lambi nr 1 ja lambi nr 4
vahetamist.
Vooluringi kogutakistus peale asendamist on

Rkogu uus = 9R +
( 1

9R + 1
9R + 1

R

)−1
= 9R + 9

11R = 100
11 R

Voolutugevus kogu vooluringis on nüüd

Iuus = U

Rkogu uus
= 11U

100R

Lampides eraldnud koguvõimsus on seega

Nuus = U2

Rkogu uus

= U2

100
11 R

= 11U2

100R

Lampides eraldunud koguvõimsus väheneb

N

Nuus

= U2 · 100R
4R · 11U2 ≈ 2,27 korda

6. (KLOTS VEES) (8 p.) Pärast soojusvahetuse saabumist on vesi
andnud ära soojushulga

Q1 = cvM∆Tv, kust ∆Tv = T0 − Tv



Metallklots on saanud soojushulga, mis kulub vase soojendamiseks (QCu)
ning metalli A soojendamiseks (QA)

QCu = cCu
m

2 ∆Tk, kust Tk = Tv − Tk

QA = cA
m

2 ∆Tk, kust Tk = Tv − Tk

Soojushulgad, mille vesi andis ning metallkeha sai on võrdsed
Q1 = QCu +QA

cvM∆Tv = cCu
m

2 ∆Tk + cA
m

2 ∆Tk

Avaldades sealt cA ning asendades arvandmetega, saame

cA = 2cvM∆Tv

m∆Tk

− cCu ≈ 880 J
kg ·K

7. (VANAMEES JA KOER) (8 p.) Koera ja vanamehe liikumist võime
kujutada järgmise skeemi abil.

l
sk

spool

koer peatub 30 sekundit

Kuna metsa äärde jooksmine ja tagasi vanaheme juurde jooksmine võ-
tab sama kaua aega, siis on koer ja vanamees kohakuti täpselt poolel
maal. Kogu teepikkus, mille vanamees läbib on svanamees = vvt = 240 m,
seega pool sellest on tpool = 120 m. Koeral kulub poolele maale jooks-
miseks tk = t−tpeatus

2 = 45 s. Koer läbib selle ajaga sk = vktk = 130 m.
Täisnurksest kolmnurgast saame teada, kui kaugel asub mets vanamehest

l2 + t2pool = s2
k ⇒ l =

√
s2

k − t2pool = 50 m



8. (RUUDUSTIK) (10 p.) Keskmise vertikaalse traadi kõik punktid
on sümmeetria tõttu sama potentsiaaliga, mistõttu võib selle traadi
skeemist eemaldada. Järgi jääb 4 Ω, 2 Ω ja 4 Ω rööpühendus, seega kokku
on punktide A ja B vaheline takistus R = 1 Ω.

9. (PÖÖRLEV PEEGEL) (10 p.)

S

A

A'

O

Konstrueerime punkti A kujutise joonisel näidatud peegli asendi korral,
teades, et kujutisepunkt A’ asub peeglist sama kaugel kui punkt A ning
mõlemat punkti läbiv sirge on risti peegli pinnaga. Ühendades punktid
A ja A’ punktiga S, saame kaks täisnurkset kolmnurka: ASO ja A’SO.
Kuna kolmnurkade kaatetid on võrdse pikkusega, siis peavad võrduma
ka hüpotenuusid ehk punkt A’ asub punktist S sama kaugel kui punkt
A. See kehtib peegli iga asendi korral ja kujutise A’ kõikvõimalikud
asukohad moodustavad ringjoone raadiusega l. Kujutise trajektoori
pikkuse leidmisel tuleb arvestada, et peegli ühe täispöörde jooksul teeb
kujutis kaks täisringi. Seega on peegli täispöördele vastava kujutise
trajektoori pikkus 4πl, mis vastab kahekorsele ringi ümbermõõdule.

10. (OPTILINE SKEEM) (12 p.)



F

Lääts 1

O1

O2

Lääts 2

A

Algselt paralleelsed kiired koonduvad pärast läätse läbimist fokaalta-
sandis (punkt A). Kuna alumine kiir ei murdu, peab see läbima läätse
keskpunkti. Seega lääts 1 on paralleelne joonistatud fokaaltasandiga (kiir
läbib punkte A ja F) ning läbib punkti O1. Kuna tegemist on kahe ühesu-
guse läätsega ning nende fookused asuvad punktis F, siis ring raadiusega
FO1 läbib alumist kiirt punktis O2, mis on teise läätse keskpunktiks.
Nüüd saame kergesti joonistada ka teise läätse, kuna teame ülemise kiire
murdumiskohta ning läätse keskpunkti asukohta.


