
Pārbaudes darbs par tēmu „Mijiedarbība un spēks” 

1. uzdevums (10. punkti) 

Vai apgalvojums ir patiess (jā) vai aplams (nē)?   Jā Nē  

1.Uz nekustīgas virsmas esoša ķermeņa miera stāvokļa berzes spēks  □ □  

ir vērsts pretēji iespējamam ķermeņa kustības virzienam. 

2. Ja pa horizontālu virsmu ar horizontālu vilcējspēku vienmērīgi  □ □ 

pārvieto kasti, tad vilcējspēka modulis ir lielāks nekā berzes spēka modulis.  

3. Jo lielāka ir ragavu masa, jo lielāks berzes spēks rodas, ragavas velkot. □ □ 

4. Divu dažādu masas ķermeņu mijiedarbībā lielākas masas ķermenis □ □ 

iegūst lielāku paātrinājumu. 

5.Stieples elastības spēks, stiepli pagarinot, ir atkarīgs no tās sākotnējā □ □ 

garuma. 

6. Vienu Ņūtonu liels spēks ķermenim, kura masa ir 0,5 kg, piešķir □ □ 

paātrinājumu 0,5 m/s2. 

7. Zeme uz pavadoni, kas riņķo tai apkārt, iedarbojas ar lielāku  □ □ 

spēku, nekā pavadonis iedarbojas uz Zemi. 

8. Ja grāmatu noliek uz horizontāla galda, tad balsta reakcijas spēks  □ □ 

ir lielāks nekā tad, ja šo galdu aiz vienas malas paceļ uz augšu. 

9. Inertākam ķermenim ir mazāka masa.   □ □ 

10. Ja uz ķermeni darbojas nekompensēts, laikā nemainīgs   □ □ 

rezultējošais spēks, tad ķermenis atrodas vienmērīgi paātrinātā 

vai palēninātā kustībā. 

11. Ja ķermeņa masa ir 2,3 kg, tad uz Zemes virsmas šī ķermeņa  □ □ 

smaguma spēks ir aptuveni 23 N. 

12. Lielākā augstumā virs Zemes smaguma spēka paātrinājums ir  □ □ 

mazāks nekā tuvāk Zemes virsmai. 

 



2. uzdevums (10. punkti) 

Pa horizontālu ledus virsmu ar ātrumu 8 m/s iegrūž ripu, kuras masa ir 0,2 kg. Slīdes berzes 

koeficents ripai pa ledus virsmu ir 0,05. Gaisa pretestību var neievērot. 

a) uzzīmē spēkus, kas darbojas uz ripu pēc tās iegrūšanas, parādi attēlā arī kustības ātruma 

virzienu! 

 

 

b) aprēķini berzes spēku, kas darbojas uz ripu! 

 

 

c) aprēķini ripas paātrinājumu! 

 

 

d) cik ilgi ripa pārvietojas līdz apstāšanās vietai? 

 

 

e) cik lielu attālumu ripa veica līdz apstāšanās vietai? 

 

 

 

3. uzdevums (5 punkti) 

Doti divi vienādi ķermeņi. Cik lielai jābūt katra ķermeņa masai, lai 1 km attālumā tie 

pievilktos ar 66,7 N lielu spēku? 

 

 

 

 

 

 



4. uzdevums (5 punkti) 

 Cik liela spēka iedarbībā atspere, kuras stinguma koeficents ir 0,5 kN/m, pagarināsies par 

3 cm? Cik lielam jābūt atsperes stinguma koeficentam, lai, stiepjot ar tādu pašu spēku, 

atsperi pagarinātu par 3 mm? 
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