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Põhikooli ülesannete lahendused

1. (RINGRADA) (6 p.) Kui Lauri lõpetas kuuenda ringi, pidi Kalle
lõpetama viienda ringi ning seega Juhan neljanda. Näeme, et Lauri läbib
kolm ringi selle ajaga, mis Juhanil kulub kahe läbimiseks, järelikult
mööduti Juhanist esimest korda ringiga siis, kui ta oli lõpetanud oma
teise ringi.

2. (LAUA LÜKKAMINE) (6 p.) Vaadi ühe täispöördega liigub selle
keskpunkt edasi teepikkuse 2πR võrra, kus R on vaadi raadius. Sama aja
jooksul liigub laua vaadile toetuv ots vaadi keskpunkti suhtes edasi sama
teepikkuse võrra. Kuivõrd vaat pöörleb ja liigub ning laud liigub vaadi
suhtes, liigub lauda lükkav mees selle aja jooksul edasi teepikkuse 2·2πR
võrra, mis on kaks korda pikem kui vaadi telje poolt läbitud teepikkus.
Seega, et mees jõuaks vaadini, peab ta läbima teepikkuse, mis võrdub
laua kahekordse pikkkusega ehk 12 m.

3. (LÄÄTSED) (8 p.)

f1 f1 f1 f2 f2 f2

h



4. (LIIKLUSUMMIK) (8 p.) Selleks hetkeks, kui liikuma hak-
kab viimane auto, on autoderivi pikkuseks kujunenud ligikaudu
L = (l/l0)L0. Järelikult esimene auto pidi läbima selleks hetkeks vahe-
maa s = L− L0 = L0(l/l0 − 1), milleks kulub aega

∆t = s

v
= L0

v

(
l

l0
− 1

)
= 43,2 s.

.Viimane auto peab läbima vahemaa L0, et jõuda ristmikuni, milleks
kulub tal aega tsõit = L0/v = 10,8 2 Kogu aeg ristmikuni jõudmiseks on
seega ∆t+ tsõit = 54 s. Seega jõuab ka viimane auto rohelise tulega üle
ristmiku.

5. (JÄÄST KLAAS) (8 p.) Jääst klaas saab energiat vedeliku A jahtu-
misel eraldunud energia arvelt.

Q = cAmA∆T = 12,0kJ

Vabanenud energia käheb jääst klaasi sulamiseks, seega sulanud vee
mass on

mv = Q

λjaa

= 36,4g

Vedeliku A protsent saadud lahuses on seega p = mA

mA+mv
= 84,6 %

6. (TAKISTITE VÕIMSUSED) (8 p.) Voolu võimsus N = U2

R
[1 p.]

Kogutakistus jadaühendusel R = R1 +R2 [1 p.]
Kogutakistus rööpühendusel R = R1·R2

R1+R2
[1 p.]

Võimsus jadaühendusel Nj = U2

R1+R2
= 2 W [1 p.]

Võimsus rööpühendusel Nr = U2(R1+R2)
R1·R2

= 9 W [1 p.]
Leiame seostest kummagi takistuse väärtused R1 = U2

3 Ω ja R1 = U2

6 Ω
[3 p.]
Siit voolu võimsused, kui on vooluringi ühendatud ainult üks takisti
N1 = U2

R1
= 3 W ja N1 = U2

R2
= 6 W [2 p.].



7. (KÄRBES PEEGLITES) (10 p.)

S

A

8. (Elektriskeem) (10 p.) Asendites AC (Esimene lüliti asendis A ning
teine asendis C) on süsteemi takistus R. AsenditesBD on süsteemi
takistus 0,5R.
Asendid AD ning BC on samaväär-
sed (vt joonis) omades kogutakis-
tust 13

8R

Seega erineb süsteemi maksimaal-
ne ja minimaalne takistus

13
8R

0,5R = 2,75 korda



9. (LÄÄTSE FOOKUSKAUGUS) (10 p.) Ku-
na kiired lähtuvad punktist S ja koonduvad uues-
ti punktis S, on S optilise süsteemi fookuseks
[2 p.].
Seega süsteemi optiline tugevus on D = 1

0,2 m + 1
0,2 m = 10 dpt [2 p.].

Kuivõrd süsteemi optiline tugevus võrdub D = 2D1 +D2 [2 p.]
ja nõguspeegli optiline tugevus D2 = 2 dpt, sest f = R

2 [2 p.],
siis läätse optiline tugevus on 4 dpt ja fookuskaugus f = 25 cm [2 p.].

10. (ÄPARDUS PLOKIGA) (12 p.) Arvutame anuma põhja poolt
süsteemile “vesi pluss kehad” mõjuva jõu muutuse:

∆F = −2T = Sρg∆h,
kus T on nööri pinge. Tõepoolest, nimetatud jõud tasakaalustab kõiki-
de ülejäänud jõudude resultandi, milleks on raskusjõudude summa (ei
muutu) pluss nööri poolt mõjuv jõud. Et nööri pinge hoiab teist keha
vee all, siis T = (ρ− ρ2)gV , millest

∆h = −2(ρ− ρ2)V
Sρ

.

E1.(TUNDMATU VEDELIK)(12 p.) Plastik torust ja plastiliinist saame
teha areomeetri, pannes väikese tüki plastiliini ühte toru otsa. Areomeeter
tuleb valmistada nii, et ta ujuks nii vees kui suhkrulahuses. Parima
tulemuse saab siis, kui valmistatud areomeeter vajub vees võimalikult
sügavale - veest jääb välja kuskil 2 mm pikkune pulk.
Paigutades areomeetri vedelikku, saame mõõta selle, kui suur osa areo-
meetrist jääb vedelikust välja. Vette paigutades on veest välja ulatuva
areomeetri toru pikkus l0 ning 20 % suhtkurlahuse korral l1. Kuna lahuse
tihedus (protsent) on lineaarses sõltuvuses veest välja ulatuva toru pikku-
sega (vastavalt jõudude tasakaalule), saame leida, et ühele pikkusühikule
(lx) vastav protsent on

pl = 20 %
l1 − l0

Mõõtes ära selle, kui palju jääb toru välja (lmahl) mahlajoogi korral,
saame leida ka mahlajoogi suhkrusisalduse p

p = (lmahl − l0) · pl

Korrektse lahenduse jaoks on vaja teostada vähemalt kolm kordusmõõt-
mist iga lahuse korral.



E2.(ELEKTRIPIRNI TAKISTUS)(14 p.) Katse
idee ja planeerimine. Määrata lambi takistus eri-
nevatel pingetel, selleks mõõta pinge ja voolutu-
gevus ning arvutada seose R = U

I
abil taksitus.

Joonistada pinge – takistuse graafik, pikendada graafikut pinge väär-
tuseni 0 ja määrata sellele pinge väärtusele vastav takistus. Kui pinge
on 0 V, puudub lambis elektrivool ja tegemist ongi külma hõõgniidiga
[4 p.].
Vooluringi koostamine (vt joonist) [3 p.].
Pinge ja voolutugevuse mõõtmine [2 p.].
Tähelepanu sellele, et väikestel pingetel toimuvad mõõtmised tihedamini
[1 p.].
Takistuse sõltuvus voolutugevusest graafiku konstrueerimine [3 p.].
Külma hõõgniidi takistuse leidmine [1 p.].


