
 
 

 

 

 

 

Potrebujete pomoč pro reševanju nalog? Za pomoč pri razumevanju snovi nas lahko kontaktirate 07 34 82 100 
ali info@ciktrebnje.si. Obiščete lahko tudi naše Središče za samostojno učenje 
https://ciktrebnje.si/projekti/ssu-sredisce-za-samostojno-ucenje/  
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SILE, DELO in ENERGIJA 
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Enoto za merjenje sile imenujemo po angleškem matematiku in fiziku Isaacu Newtonu. 
Silo označimo z črko F (100 g = 1N). 

OPIS SIL 

 
Telesa delujejo druga na drugo s silami. Sil ne vidimo, opazimo pa 

njihove učinke. 

Sila je fizikalna količina, ki izraža vpliv enega telesa na drugo telo. 
Sile ločimo na: 
- sile na daljavo (gravitacijska, elektrostatična, jedrska,..) 
- sile na dotik (udarec, sila vetra, vzgon, trenje,..) 

 

Učinki sil so sprememba hitrosti, sprememba oblike in deformacija. Tipično deformacijo vidimo 
pri plastelinu, razbitem steklu 

 

 

Sile se med seboj razlikujejo po velikosti, smeri in prijemališču. Ponazorimo jih kot usmerjene 
daljice ali vektorje, katerim je začetna točka prijemališče. 

 
Delijo se na točkovno porazdeljene sile – prijemališče je točka kjer se predmet dotika drugega 
predmeta (npr. sila vrvice, sila vzmeti), ploskovno porazdeljene sile – prijemališče je v stičišču 
obeh ploskev (npr. sila zvezka, sila zraka) in prostorsko porazdeljene sile – prijemališče je v 
težišču telesa (npr. gravitacijska sila, električna sila, magnetna sila). 

 

Newtonovi zakoni so trije zakoni, s katerimi je angleški fizik Isaac Newton opisal gibanje teles. 
Predstavljajo temelj dinamike in klasične mehanike: 
1 - Telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če nanj ne deluje nobena sila ali pa je vsota 
vseh sil, ki delujejo nanj enaka nič. 
2 - Pospešek je sorazmeren sili in ima smer sile. 
3 - Če deluje prvo telo na drugo z dano silo, deluje to na prvo z nasprotno enako silo. 

 

Telesa se na delovanje drugih teles odzivajo različno. Nekaterim se oblika ne spremeni, 
takim rečemo toga telesa. Drugim se oblika spremeni. Telesa, ki se po prenehanju 
delovanja sile nanje vrnejo v prvotno obliko, imenujemo prožna telesa. Telesa, ki se jim 
zaradi delovanja sil trajno spremeni oblika pa imenujemo neprožna telesa. 

Priprave za merjenje sil imenujemo vzmetne tehtnice oziroma silomeri. Za izdelavo 
silomerov navadno uporabimo vzmet, ki se pod vplivom sile raztegne, po prenehanju 
delovanja sile pa vrne v prvotno obliko. Vzmet se raztegne tem bolj, čim večja sila deluje 
nanjo. 

 
Za risanje sil  moramo  poznati  njihovo prijemališče, smer in velikost.  Sile  rišemo  

kot usmerjene daljice z oznako F⃗ 

Teža (Fg) je privlačna sila Zemlje. Merimo v N (Newton). Mase ne zamenjujemo za težo; 

1kg=10N. Silo teže označimo pravokotno na tla. 

 
RAVNOVESJE SIL 

Medsebojno delovanje teles opišemo s silami. Telesa pod vplivom delovanja drugih teles (sil) 

lahko mirujejo, se gibljejo enakomerno ali pospešujejo. V nekaterih primerih tudi spremenijo 

obliko (vzmeti, elastike, plastelin ...). Kadar telo miruje, nanj delujeta nasprotno enaki sili 

oziroma je rezultanta sil, ki delujejo na telo, enaka nič. Pravimo, da je telo v ravnovesju. 



HOOKOV ZAKON 

Zakonitost, ki podrobneje opisuje učinkovanje sil na prožna telesa, imenujemo Hookov zakon. 

Hookov zakon pravi, da sta sila, ki deluje na vzmet, in raztezek vzmeti premosorazmerna. 

Torej pri 2-krat, 3-krat ... večji sili bo raztezek 2-krat, 3-krat večji. 

 

PRIJEMALIŠČE SIL 

Točko, v kateri začnemo risati silo, imenujemo prijemališče sile. Točkovno porazdeljene 

sile rišemo iz točke, ploskovno porazdeljene sile iz sredine stične ploskve, prostorsko 

porazdeljene sile pa iz težišča. 

Sile na daljavo imajo prostorsko porazdeljeno prijemališče. Najpogosteje bomo risali 

gravitacijsko silo — težo s prijemališčem v težišču telesa. 

 

 
VELIKOST SIL 

Običajno imamo velikost sile znano. Preden izrišemo sile, izberemo merilo, v katerem 

bodo sile narisane. Izbrano merilo nam pove, kolikšno silo bo 

predstavljal 1cm1cm narisane usmerjene daljice. 
 



 

 
 
 

 

Ko se telo giblje po podlagi, deluje na gibajoče telo zaviralna sila v nasprotni smeri od smeri 
gibanja in ima prijemališče med stičnima ploskvama. To silo imenujemo sila trenja in jo 
označimo s Ftr. 

Primeri, kjer je pomembno trenje: 

- stisk zavorne obloge ob disk kolesa pri zaviranju avtomobila, 

- trenje med pnevmatikami in cestno površino pri zaviranju avtomobila, 

- pisanje s svinčnikom po listu papirja. 

 

Upor imenujemo silo upora, ki deluje v nasprotni smeri od smeri gibanja in jo označimo s Fu. 

Sila upora je ploskovna sila, ki ima prijemališče v stični ploskvi med opazovanim telesom in 

snovjo, v kateri se giblje. Upor je odvisen od vrste snovi, v kateri se telo giblje, in od oblike 

telesa. Upor v istem sredstvu je odvisen tudi od velikosti odrivne ploskve in hitrosti gibanja. 



ENERGIJSKI VIRI 

    OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

Med obnovljive energetske vire uvrščamo tiste, katerih vir se z uporabo ne zmanjšuje. To so: 
o geotermalna energija, to je toplota notranjosti Zemlje, 
o plimovanje in valovanje morja, 

o energija sevanja Sonca, torej svetloba in toplota. 
 

  NEOBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 
Fosilna goriva predstavljajo neobnovljive energijske vire. Premog, nafta in zemeljski plin so 
pripomogli k hitremu industrijskemu napredku in razvoju družbe, hkrati pa so povzročili 
ogromno ekološko škodo. Zgorevanje fosilnih goriv povzroča onesnaženje z ogljikovim 
dioksidom in drugimi škodljivimi plini ter prašnimi delci. 

 

DELO IN ENERGIJA 

Za opravljanje dela potrebujemo energijo, ki se nam pri tem zmanjša za toliko, kolikor 

dela opravimo. Telesu, ki odda delo, se torej energija zmanjša, telesu, ki delo prejme, pa 

se energija poveča. 
 

Sila, ki je pravokotna na smer gibanja, ne opravlja dela. Splošno pravilo za delo velja 

tudi pri delu z orodji: delo je produkt sile, ki deluje v smeri gibanja in opravljene poti. 

 



 
 

 

Primer s tekom: Hitreje tečemo, večjo kinetično energijo imamo.Kolikšno hitrost imamo pri 

teku, je odvisno od opravljenega dela. Med tem ko mišice opravljajo delo, delujemo na 

podlago, sila podlage pa nato kot zunanja sila deluje na nas in nam povečuje oziroma 

vzdržuje kinetično energijo. Za povečanje kinetične energije je pri težjem tekaču 

potrebno več dela. Če težji in lažji tekač tečeta z enako hitrostjo, ima težji tekač večjo 

kinetično energijo. 



POTENCIALNA ENERGIJA 

 
 

Energija telesa se lahko spreminja in je lahko v različnih oblikah. Kadar telo dvignemo za 
določeno višino, se mu poveča potencialna energija. Če telesu povečamo hitrost, se mu 
poveča kinetična energija. 

Kadar ni zunanjih sil na telo (sile trenja, sile upora ...), ki bi opravljale delo, se energija 
telesa ohranja, pri čemer pa se energija telesa lahko pretvarja iz ene oblike v drugo. 

Telesa nimajo vedno samo kinetične ali samo potencialne energije, ampak imajo oboje hkrati. 

V zraku leteča ptica ima zaradi višine potencialno energijo, zaradi hitrosti pa kinetično energijo. 

Tako je skupna energija seštevek potencialne in kinetične energije, ki pa se je povečala na 

račun opravljenega dela mišic ptice. To zapišemo z izrekom o kinetični in potencialni energiji. 
 
 

 



V želji po lažjem in hitrejšem delu smo razvili najrazličnejša orodja. Verjetno je človek 
najprej spoznal koristi klanca. Staro orodje, ki omogoča dviganje težkih bremen, je vzvod. 
Pri dviganju bremen si pogosto pomagamo tudi s škripci. 

Orodja nam omogočajo, da si delo olajšamo, saj lahko z manjšo silo opravimo enako 
veliko delo. To dosežemo tako, da podaljšamo pot, na kateri deluje sila. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



NALOGE 

SILE 

1. S kakšno silo pritiskajo na podlago: 

torba z maso 8 kg    

 
Nejc z maso 45 kg    

tortica z maso 20 dag    časopis z maso 150 g 
 

 

2. DOPOLNI 

Peter tehta 70 kg in stoji pred tablo. Dopolni razmišljanje Špele, ki ga opazuje. 

Peter je težak  , zato  deluje na  tla s silo  N. Sila tal na Petra 

je  N  in  je  po  zakonu  o                                                                 

nasprotno enaka sili   . Peter miruje, zato je   , 

ki nanj delujejo, nič. Sile, ki delujejo na Petra, so v   . 

 
3. Pretvori. 

 

 
 

4. Dopolni: 

Jeklena  vzmet je  prožna.  To lastnost imenujemo    . Pri 

umerjanju vzmeti opravimo več  . Na vzmet obešamo uteži 

in z 2x, 3x, 4x večjo silo, se 2x, 3x, 4x   raztezek. Za vzmet velja 

  zakon. 

 
5. Katera so prožna telesa.(obkroži) 

kamen, radirka, steklo, papir, žoga, elastika, jeklena vzmet, frača, kozarec, kreda, lok 

 
6. Določi merilo, pri drugem nariši silo. 

F1= 4 N F2= 250 N 1 cm … 50 N 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 



TRENJE 

Sila trenja nastane med drgnjenjem dveh teles, ki zavira gibanje in je odvisna od 

hrapavosti in teže. Silo trenja rišemo od sredine spodnje ploskve nazaj. 

1. Peter enakomerno potiska omaro vzporedno s tlemi s silo 300 N. Kolikšna je 

sila trenja in kam je usmerjena? Ali je omara v ravnovesju? Zakaj? 

 

 

 

 

 
2. Zaboj z maso 40 kg vlečemo vzporedno s tlemi s silo 150 N. Kolikšna sila 

trenja deluje na zaboj, če se zaboj giblje enakomerno? Nariši sliko v merilu 

in poimenuj vse sile, ki deluje na zaboj. 

 

 

 

 
UPOR 

Je ploskovna porazdeljena sila, ki zavira gibanje skozi tekočino. 

1. V vodo spustimo kovinsko kroglico z maso 100g. Voda kroglico potiska 

navzgor s silo 0,1N. Kolikšna sila upora deluje na kroglico, če kroglica pada 

enakomerno? Nariši sile v merilu. 

 

 

 

 
ENERGIJA 

1. Telo z maso 3 kg dvignemo 2m visoko. Za koliko se mu spremeni potencialna 

energija? 



2. Telo z maso 15 kg dvignemo. Pri tem se mu potencialna energija spremeni za 

120 N. Koliko visoko smo ga dvignili? 

 

 

 

 

 

 

 
3. Telo dvignemo 2,5m visoko. Pri tem se mu potencialna energija spremeni za 

400N. Izračunaj maso telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Miha po tleh zakoltali kroglo z maso 8 kg s silo 120 N. Njegova sila deluje 

na kroglo v dolžini 1,5m. 

a) Koliko dela opravi Miha? 

b) Za koliko J se krogli poveča kinetična energija? 

c) S kolikšno hitrostjo se krogla giblje po prenehanju delovanja sile roke? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povzeto po: 
 

 
- Grubelnik L. in ostali: FIZIKA 8, i-učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne šole: https://eucbeniki.sio.si/fizika8/ 

(8.4.2020) 

- Spletni portal Otroci.org: https://www.otroci.org/ (8.4.2020) 

- Repnik R. in ostali: FIZIKA 9, i-učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/ (8.4.2020) 

- Vaje Martine Podlesnik 
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