
KINETIČNA ENERGIJA  -  Wk 

Vsako telo, ki ima hitrost ima KINETIČNO ENERGIJO. Kinetično energijo 
označimo s Wk. Kinetična energija je PREMOSORAZMERNA Z MASO TELESA in 
SORAZMERNA S KVADRATOM HITROSTI (poglej enačbe)!!! 

 
IZREK O KINETIČNI ENERGIJI pravi, da se telesu spremeni kinetična energija za toliko, kolikor dela 
prejme ali odda: 

2x,3x,4x…večja masa telesa; 2x,3x,4x…večja Wk 
2x,3x,4x…večja hitrost telesa; 4x,9x,16x…večja Wk 

Če telo miruje je Wk enaka nič; Wk je vedno pozitivna. 
 

NALOGE – V ZVEZEK – NARIŠI SKICO – IZPIŠI PODATKE – RAZMISLI - NAPIŠI IZRAČUNE IN ODGOVORE 
 
DOMAČA NALOGA od 1 do 14 

1. Avtomobil z maso 1000 kg ima pri neki hitrosti kinetično energijo 2000 J. 
Kolikšna je hitrost avtomobila?  [ 2 m/s = 7,2 km/h ] 
 
2. Kolikšno Wk ima avtomobil z maso 1500 kg pri hitrosti katero si izračunal 
pri nalogi 1?   R: [ 3000 J ] 
 

3. Sila 100 N deluje na poti 2 m. 
a) Koliko dela opravi sila?   R: [200 J ] 
b) Za koliko se je povečala Wk, če gre vso delo v Wk?   R: [200 J  ] 
 

4. Začetna Wk telesa je 500 J, Wk2 pa 800 J.  
Kolikšno delo je prejelo telo?     R: [ 300 J ] 
 

5. Avtobus vozi s hitrostjo 10 m/s. Njegova Wk je 500 kJ. 
a) Kolikšna je masa avtobusa?    R: [ 10.000 kg ] 
b) Kolikšna je hitrost kombija z maso 2,5 t, če bi imel enako Wk?    R: [ 20 m/s ] 
c) Pri obeh nalogah izpelji enote!   



6. Avtomobil z maso 1,5 t se giblje s hitrostjo 90 km/h. Pri zaviranju se mu 
hitrost zmanjša na 15 m/s. 
a) Kolikšna je začetna Wk?    R: [ 468,75 kJ ] 
b) Kolikšna je končna Wk?    R: [ 168,75 kJ ] 
c) Kolikšno delo opravi med zaviranjem?    R: [ - 300 kJ ] 
d) Kolikšno pot opravi med zaviranjem, če je zaviralna sila 2 kN?    R: [ 150 m ] 
e) Kolikšen je pojemek, če se ustavlja 10 s?    R: [ - 1 m/s2 ] 
f) Nariši diagram v(t) !  
 
7. Klavdija teče s hitrostjo 4 m/s. Njena masa je 60 kg.  
Kolikšna je njena Wk?     R: [ 480 J ] 
 
8. Tovornjak z maso 6 t vozi s hitrostjo 54 km/h.  
Kolikšna je njegova Wk?     R: [ 675 kJ ] 
 
9. Čebelica Maja leti s hitrostjo 1 m/s. Njena Wk je 0,003 J. Kolikšna je masa 
čebelice Maje?     R: [ 0,006 kg = 6 g ] 
 
10. Ladja pluje po jezeru s hitrostjo 18 km/h in ima kinetično energijo 100 kJ. 
a) Kolikšna je masa ladje?    R: [ 8000 kg ] 
b) Kolikšna bi bila Wk, če bi bila hitrost ladje 3-krat večja?     R: [ 900 kJ ] 
 
11. Letalo z maso 20 t leti po zraku.  
S kolikšno hitrostjo leti, če Wk = 900 MJ?     R: [ 212,1 m/s ] 
 
12. Kolikšno hitrost ima riba z maso pol kilograma, če je njena kinetična 
energija 1 J?     R: [ 2 m/s ] 
 
13. Avto se zaustavi na poti 50 m. Pri zaviranju deluje sila 1600 N. 
a) Kolikšno je delo, ki ga opravi avtomobil pri zaviranju?     R: [ - 80 kJ ] 
b) Za koliko se avtomobilu spremeni Wk?     R: [ -80 kJ ] 
c) Kolikšna je bila hitrost avtomobila, če je masa avta 1 t? R: [ 12,65 m/s ] 
 
14. Tomaž vleče sani z maso 12 kg. Sanem se hitrost poveča na 6 m/s. 
a) Koliko dela so prejele sani?     R: [ 216 J ] 
b) S kolikšno silo vleče Tomaž sani, če je opravil pot 7,2 m?     R: [ 30 N ] 
c) Kolikšen je pospešek sani?     R: [ 2,5 m/s2 ] 
d) V kolikšnem času je opravil pot 7,2 m?     R: [ 2,4 s ] 


