
2. 4. 2020, 9. c 

 

 

0. DOD MAT, Andreja Špajzer 

V spletni učilnici te čaka izziv z nalogami o srednjih vrednostih. 

 

1. FIZ, Jerica Rajšek  

ZAPOREDNA VEZAVA PORABNIKOV 

Cilji današnjega dne:  

 ločiš vzporedno in zaporedno vezavo porabnikov, 

 določiš tok skozi zaporedno vezane porabnike,  

 določiš napetost skozi zaporedno vezane porabnike, 
 

 

1.IZVEDI NALOGO V PROGRAMU PHNET 

2. SNOV ZAPIŠI V ZVEZEK 

3. POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN REŠITEV TABELE V ZVEZKU PREKO SPLETNE STRANI 

POD ZAPISKE. 

 

ZAPOREDNA, VZPOREDNA VEZAVA PORABNIKOV 

Na spodnji sliki imaš primere, kako lahko vežemo posamezne električne elemente med seboj. 

ZAPOREDNO pomeni, da so elementi vezani drug za drugim, kot npr. hidroelektrarne na 

vodnem toku. Narišemo lahko samo en električni krog. 

Pri VZPOREDNI vezavi so elementi povezani tako, da lahko narišemo več električnih krogov 

(vir, vodniki, porabniki – to je lahko tudi merilnik napetosti). V stanovanjih imamo največkrat 

vzporedno vezane porabnike. 

 

 
 

Poglej si posnetek na povezavi: 

https://drive.google.com/file/d/1cwUy74VylObvdBiP4f90DTIfewYcdBSd/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1cwUy74VylObvdBiP4f90DTIfewYcdBSd/view?usp=sharing


 

 

Mogoče bo moj oldtajmer v prihodnosti zmogel kaj več. Se opravičujem. 

Preberi si snov v učbeniku str. 125 in na povezavi https://eucbeniki.sio.si/fizika9/193/index.html 

 

ZAPIS SNOVI V ZVEZEK 

 

 

Pri zaporedno vezanih porabnikih je električni tok vedno enak. 

Ic= I1=I2=I3= …… 

 Večje število zaporedno vezanih porabnikov zmanjša tok skoznje, če je vir stalen. 
. 

Na enakih zaporedno vezanih porabnikih je enaka napetost.  

 Uc= U1+U2+U3+…….. 

Pri enakih porabnikih se napetost vira razdeli na posamezne porabnike. 
 

 

 

 

 

 

                                                         vir napetosti 

  

 Električni krog z 

eno žarnico 

Električni krog z 

dvema žarnicama 

Električni krog s tremi 

žarnicami 

Svetilnost žarnic 

oceni (več, 

manj, … 

   

I tok (A) Ic =         I1= Ic=     I1 =      I2= Ic =    I1 =    I2 =   I3= 

 

 

U napetost (V) Uc =         U1= Uc=     U1 =      U2= Uc =    U1 =    U2 =   U3= 

 

 

 

 

 

POŠLJI FOTOGRAFIJO ZAPISA IN IZMERJENO površino stopala v spletni učilnici pod 

zapiske. 

 

Kaj se zgodi, če en porabnik v zaporedno vezanem električnem krogu pregori, ali ga odstranimo? 

Koliko žarnic še lahko vežeš zaporedno, da bodo pri napetosti 9V še oddajale svetlobo? 

Razumevanje preizkusiš še na spletni povezavi: https://interaktivne-

vaje.si/fizika/gradiva_fizika/fizika9_gradiva/elektrika/sveti_ne_sveti/sveti_ne_sveti.htm 

 

Lep pozdrav. 

 

  

MERITVE PHNET Napetost na bateriji naj bo 9V 

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/193/index.html
https://interaktivne-vaje.si/fizika/gradiva_fizika/fizika9_gradiva/elektrika/sveti_ne_sveti/sveti_ne_sveti.htm
https://interaktivne-vaje.si/fizika/gradiva_fizika/fizika9_gradiva/elektrika/sveti_ne_sveti/sveti_ne_sveti.htm


2. KEM, Nevenka Jerin 

  Preverjanje /  kisikove organske spojine                                                                                    Točke: 

  Navodila so podana v spletni učilnici. 

                

   

 1. V formulah spojin obkroži funkcionalne skupine. Na črte zapiši v katero skupino                      2,5T / 

       kisikovih    organskih spojin spada posamezna spojina ( alkoholi, aldehidi, karboksilne  

       kisline, etri, estri):            

                     H- CHO                                        __________________ 

                     H- COOH                                     __________________ 

                     CH3 -O - CH3                                __________________  

                     CH3 – COO – CH2 – CH3                  __________________ 

                     C4H9  -OH                                      __________________ 

        

  2.  V formuli spojine obkroži funkcionalno skupino.  Spojino uvrsti v značilno skupino KOS.     4T/ 

 

    

 

  ……………            ………… … 

                                                                                                                                                        ………….. 

                                                                                        ……….                  ………………             

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                         

 

      …………………………                                   ….. …………                         

                                                                                                                          ………:…………………               

   

 

   3.  Dopolni: 

         Akohole  uvrščamo med _______________ ________________spojine. Njihova                  1T/ 

                  funkcionalna   skupina se imenuje___________________ 

 



   4. Poimenuj naslednjo spojino: 

         Nastane pri alkoholnem vrenju, gori z modrim plamenom in se  meša z vodo in                     1T/ 

         heksanom. __________________________. 

 

 

                    

    5. Slike prikazujejo modele treh različnih alkoholov. Na črte pod modeli zapiši  njihove racionalne  

        formule in  natančno poimenuj alkohole.                                                                                   3T/ 

 

                                         

                   __________________              _____________________            ____________________ 

                 __________________             ______________________           _____________________ 

6. Obkroži racionalno formulo propanola:                                                                                       1T/ 

   

                    a.  CH3 – CH2 – OH 

                    b.  CH3 – CHO 

                    c.  CH3 – CH2 – CH2 – OH 

                    d.  CH3 OH 

               

7. Pravilno poveži:             alkohol s tremi –OH skupinami                            keton                        2T           

 

                                                       CH3 -CO - CH3                                         etanal 

                           

                                                        HCOOH                                                   mravljična  kislina                  

 

                                                        CH3CHO                                                  glicerol 

              

  8.  Pred sabo imaš tri epruvete. V prvi je voda, v drugi je raztopina natrijevega hidrokdsida  



      in v tretji  je etanojska ali ocetna kislina.  Kako bi dokazal ocetno kislino?____________    2T/ 

      Pojasni odgovor.__________________                                                                                   

   

    

  9.  Zapiši urejeno reakcijo fermentacije ali alkoholnega vrenja:                                                  2T/ 

   

 

  10. Pri eksperimentalnem delu si opazoval gorenje etanola in heksana. Primerjaj ju                  3T/ 

        in odgovori na naslednja vprašanja! 

 

            a.  Kam uvrščamo etanol in kam heksan? _________________________________ 

 

            b.  S kakšnim plamenom gori etanol?_________________     Zakaj?_______________ 

 

            c.  S kakšnim plamenom gori heksan? _________________   Zakaj?_______________ 

 

    11. Naslednja enačba predstavlja ______________ _______________. Uredi enačbo.          2T/ 

    C2H5 OH  +  O2 →  H2O  +  CO2 

              

   12. Pri eksperimentalnem delu si ugotovil, da se etanol meša z vodo in heksanom.                 3T/ 

 

             a.  Zakaj se meša? 

               __________________________________________________ 

             b. Od česa  je odvisna topnost alkoholov? 

 

                ____________________________________ 

              c.   Zakaj si pri poskusu uporabil jodove kristalčke?  

                        

                   ____________________________________________ 

 

    13.  Vrelišče etanola je 78 stopinj C, vrelišče pentan- l- ola pa je 138 stopinj C.                       1T/ 

           Razmisli in zapiši zakaj  je vrelišče etanola nižje?_____ 



 

    14.  Primerjaj topnost etanola in oktanola v vodi in zapiši ugotovitev.___________________ 1T / 

       

15.    a.  Kaj so estri? _______________________________________________                             4T/ 

 

          b.   Kje najdemo estre v naravi?______________________________________                    

          

          c.   Spodnja spojina spada med estre . Zakaj?   

             

       d. Napiši reakcijo estrenja med etanolom in etanojsko kislino. 

 

 

    

    16. Maščobe spadajo med: (obkroži pravilen odgovor) a. aldehide                                                  2T/ 

                                                                                             b. ketone 

                                                                                             c. alkohole 

                                                                                             d. estre 

        Pojasni odgovor. 

         _______________________________________________ 

 

   17. Kos masla je po daljšem času postal rumenkast in dobil vonj.                                                     1T / 

       b. Kako bi preprečili ta proces?____________________________________________________ 

 

  18. Hidrogeniranje maščobe je proces, kjer  iz nenasičenih maščob nastanejo nasičene maščobe     2T /                                                  

        pri  reakciji z vodikom v prisotnosti  katalizatorja.  Pri hidrogeniranju maščob torej iz tekočih  

        olj (nenasičene maščobe) nastanejo nasičene maščobe (trde maščobe).  

 

       a.  Pri hidrogeniranju maščob  nastanejo trans maščobe.  Zakaj so  škodljive?  

          ___________________________________________________________________                

       b.  Kateri prehrambni  izdelki jih lahko vsebujejo? _____________________________ 



       

 19. a. Katere  esencialne maščobne kisline poznaš?__________________________________         3T / 

       b. Kaj je značilno za esencialne maščobne kisline?________________________________ 

       c. Katera živila jih vsebujejo?__________________________________ 

 

 20.   Spodnja (skeletna )formula predstavlja holesterol. Kaj veš o holesterolu?                                 2T / 

  

 

         

 

3. BIO, Nevenka Jerin 

                                                         

Evolucijska prilagoditev organizmov  

 

Navodilo za delo: Natančno preberi tekst v U  72 in 73 in odgovori na vprašanja. Dobro si poglej slike in 

razlago ob slikah. Pomagaj si  tudi z razlago v PP predstavitvi. V pomoč naj ti bo  iRokusplus - poglavje 

EVOLUCIJA-  Sorodno ali podobno. Ostala navodila so v spletni učilnici. 

1. Kaj so homologni organi? 

2. Raloži primer homolognih organov. 

3. Kaj so analogni organi? 

4. Razloži primer za analogne organe. 

5. Kaj je značilno za zarodke različnih vretenčarskih vrst? 

6. Opši človeški zarodek v zgodnji fazi razvoja. 

 

 

 

 

4. ŠPO, Sanja Čas, Žan Ocvirk 

UVODNI DEL: 

- Pripravi si prostor za vadbo (ca 3x3m) 

- Pripavi si pijačo 

- Pripravi si majšo brisačko  



GLAVNI DEL: 

- Sledi navodilom vadbe in poskušaj zdržati do konca 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8 

ZAKLJUČNI DEL: 

- Nastavi štoparico na 5 min, se uleži na hrbet in z zaprtimi očmi poskušaj sprotiti celo telo  

 

 

5. GUM, Mija Novak 

Navodila za delo najdeš v spletni učilnici. 

 

6., 7. EZR, Borut Petrič 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://ellktronikazrobotikoezr.blogspot.com/2020/04/polovicni-sestevalnik-v-scratchu.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8
https://ellktronikazrobotikoezr.blogspot.com/2020/04/polovicni-sestevalnik-v-scratchu.html

