
Darbs un enerģija. 

1. variants 

1. uzdevums – novērtē doto apgalvojumu, atzīmējot to ar „X” pie jā vai nē(7 punkti)! 

Apgalvojums Jā Nē 

Potenciālā enerģija piemīt deformētiem elastīgiem ķermeņiem.   

Ja ķermenis nekustas, tad tam piemīt tikai potenciālā enerģija, jo kinētiskā ir 0.   

Potenciālā enerģija ķermenim parasti ir lielāka par kinētisko.   

Vats ir enerģijas mērvienība.   

No koka krītošai lapai piemīt gan kinētiskā, gan potenciālā enerģija.   

Noslēgtā sistēmā pilnā mehāniskā enerģija nezūd un nerodas no jauna.   

Potenciālā enerģija ķermenim, kura masa 1 kg un pacelts 1 m augstumā uz 
Mēness ir lielāka nekā uz Zemes. 

  

 

2. Tests - izvēlies vienu pareizo atbildi (4 punkti) 

Putns divas reizes samazināja lidojuma ātrumu, nemainot lidojuma augstumu. Kā 

izmainījās tā kinētiskā enerģija? 

a) palielinājās 2 reizes b) palielinājās 4 reizes c) samazinājās 2 reizes d) samazinājās 4 reizes 

Kura no minētajām ir enerģijas mērvienība? 

a) J     b) N      c) W     d) Pa 

Skolas somu paceļ no krēsla un noliek uz galda. Kā šajā gadījumā mainās somas potenciālā 

enerģija attiecībā pret klases grīdu? Pieņemt, ka sols ir 2 reizes augstāks nekā krēsls. 

a) samazinās 2 reizes; b) palielinās 2 reizes; c) palielinās 4 reizes; d) nemainās 

Ķermenis, kura masa 2 kg kustas ar ātrumu 3 m/s. Cik liels darbs ir jāpastrādā, lai ķermeni 

apstādinātu (beigu ātrumam jābūt 0)? 

a) 3J; b) 5J; c) 9J; d) 12J 

3. uzdevums – veic nepieciešamos aprēķinus un atbildi uz jautājumiem (4 punkti)! 

 



4. uzdevums (4 punkti) 

Nosaki kā mainījās ķermeņu potenciālā enerģija? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. uzdevums (7 punkti) 

Hokeja ripas masa ir 160 grami. Aizpildi tabulā tukšās vietas! 

 

6. uzdevums (4 punkti) 

Bumbiņa, kuras masa 0,2 kg, krīt no 20 m augstuma. Cik lielā augstumā bumbiņas 

potenciālā enerģija būs 30 J? Cik liels būs bumbiņas ātrums šajā augstumā! Parādi 

risinājuma gaitu! 

Vērtējuma tabula 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-3 4-6 7-9 10-13 14-17 18-20 21-23 24-25 26-28 29-30 

 


