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Noorema rühma ülesanded (8. - 10. klass)
Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (RINGRADA) Juku, Kalle ja Lauri jooksevad ringrajal võidu. Kõik alusta-
vad jooksmist ühel hetkel ühest punktist ning jooksevad ühtlaste kiirustega.
Juku ja Kalle läbivad ringrada päripäeva, Lauri vastupäeva. On teada, et Kal-
lel kulub ühe ringi läbimiseks sama palju aega kui Jukul kahe ringi läbimiseks.
Veel on teada, et Juku ja Lauri kohtusid esimest korda pärast poole ringi
läbimist. Kui palju on Kalle jooksnud kui ta esimest korda Lauriga kohtub?
(6 p.)

2. (VAHTPLAST) Vahtplastist tihedusega ρ1 = 20 kg/m3 on valmistatud rist-
tahukas küljepikkustega a = 1,0 m, b = 0,60 m ja c = 5,0 cm, mis asetatakse
lapiti vette ujuma. Vahtplasti tüki peale hakatakse seejärel ühtlaselt laduma
graniitkive tihedusega ρ2 = 2600 kg/m3. Leidke kivide kogumass selleks, et
plaat koos kividega põhja vajuks. Mitu korda on kivide kogumass suurem
vahtplasti enda massist? Vee tihedus on ρ0 = 1000 kg/m3. (6 p.)

3. (MÖÖDASÕIT) Autole pikkusega la = 4 m satub maanteel liikudes ette
buss pikkusega lb = 14 m, mis liigub kiirusega vb = 85 km/h. Autojuht aeglus-
tab samuti kiiruseni vb = 85 km/h ning jääb ootama möödasõidu võimalust.
Milline aeg kulub ohutuks möödasõiduks, kui auto kiirus möödasõidul ei ületa
kiirust vmax = 95 km/h ning auto kiirendab ühtlaselt nii, et igas sekundis
suureneb auto kiirus a = 5 km/h võrra ja peale möödasõidu lõppemist on
auto kiirus 95 km/h. Ohutuks loetakse möödasõitu siis, kui auto ja bussi
vaheline kaugus on lx = 15 m enne ja pärast möödasõitu. (8 p.)

4. (KAUBARONG) Kaubarongi massiga m = 5000 t veab vedur võimsusega
N = 2500 kW. Veerehõõrdetegur rataste ja rööpa vahel on µ = 0,002.
a) Leidke rongi kiirus v1 horisontaalsel teel.
b) Leidke rongi kiirus v2 tõusul üks sentimeeter ühe meetri kohta.
Õhutakistusega mitte arvestada. (8 p.)
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5. (LAMBID) Joonisel näidatud viisil on ühendatud
kahe erineva takistusega lampe nii, et kõikidel lampidel
eraldunud võimsus on sama. Mitu korda väheneb/suureneb
lampide koguvõimsus, kui lampide nr 4 ja nr 1 asukohad
vahetada? Lampide takistused ei sõltu temperatuurist. (8 p.)



6. (KLOTS VEES) Anumas on M = 100 g vett temperatuuril T0 = 80 ◦C
(erisoojusega cv = 4200 J

kg·K), millesse sukeldatakse metallist klots massiga
m = 60 g, algtemperatuuriga Tk = 20 ◦C. Pärast klotsi sukeldamist ja soo-
justasakaalu saabumist on vee temperatuur Tv = 75 ◦C. Metallist klots on
valmistatud vasest (erisoojusega cCu = 390 J

kg·K) ning tundmatust metallist A
(erisoojusega cA). Leidke metalli A erisoojus, kui on teada, et vase ja metalli
A massid on võrdsed. Soojuskadudega pole vaja arvestada. (8 p.)
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7. (VANAMEES JA KOER) Vanamees jookseb paral-
leelselt metsaga ühtlase kiirusega vv = 7,2 km/h. Koos
vanamehega jookseb ka koer, kes otsustab joosta met-
sani, et teha seal metsapeatus kestusega tpeatus = 30 s
ning seejärel joosta tagasi vanamehe kõrvale. Koer viibib
vanamehest eemal t = 120 s. Koera kiirus metsani joostes ja tagasi tulles on
vk = 10,4 km/h (kiirendamiseks ja seisma jäämiseks kulunud aeg on tühiselt
väike). Kui kaugel asub mets vanamehest, kui koeral kulub nii vanamehest
metsani, kui metsast vanameheni jooksmiseks sama palju aega? (8 p.)
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A8. (PÖÖRLEV PEEGEL) Õhuke kahepoolne tasapeegel
pöörleb ümber telje, mis on paralleelne peegli pinnaga ning
läbib punkti S (vt joonis). Skitseerige punkti A kujutise
trajektoor. Leidke selle trajektoori pikkus, kui peegel teeb
ühe täispöörde ning punkt A asub punktist S kaugusel l.
Lahendage ülesanne lisalehel. (10 p.)
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9. (RUUDUSTIK) Traadist on valmistatud 2x2 ruudustik (vt
joonis). Iga väikese ruudu külje takistus on r = 1 Ω. Leidke
punktide A ja B vaheline takistus. (10 p.)
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10. (OPTILINE SKEEM) Joonisel on kujutatud
kahe algselt paralleelse kiire käik läbi kahe ühesuguse
kumerläätse, mis ei asetse paralleelselt. Läätsede
fookused ühtivad ning asuvad punktis F. Joonistage skeemile läätsed koos
optiliste peatelgedega. Lahendage ülesanne lisalehel. (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima
punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.
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