
       

 

Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002 

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai 

Fizikas valsts 68. olimpiāde 

Trešā posma uzdevumi 10. klasei 

EKSPERIMENTĀLĀ KĀRTA 
 

Jums tiek piedāvāti divi uzdevumi – demonstrējums, kurš jāskaidro un eksperiments, kas jāveic pašiem. Par 

katru uzdevumu maksimāli iespējams iegūt 10 punktus. Laiks — 150 minūtes. 

 

DEMONSTRĒJUMS 

PRIZMU PELDE 
 

Aplūkojiet divas kopā saliktas prizmas, kas darinātas no organiskā stikla! 

Centieties ievērot būtiskāko atšķirību to uzbūvē, kas nosaka citādu gaismas staru gaitu caur katru no prizmām! 

Šoreiz nav jāsaskata baltās gaismas sadalīšanās krāsās.  

Vērojiet, kā lūzt gaismas stari, ejot caur šīm prizmām, kad tās ir iegremdētas ūdenī! Ūdens ir nedaudz iekrāsots 

ar luminiscējošu krāsvielu, lai stari būtu labāk saskatāmi. 

 

Izskaidrojiet eksperimentu un atbildiet uz jautājumiem! 

A   Kāda ir galvenā atšķirība starp abām prizmām, kas redzama jau tikai aplūkojot tās? Kāda atšķirība redzama 

gaismas staru laušanā, ejot tiem caur ūdenī iegremdētajām prizmām? [1 punkts] 

 

B   Uzzīmējiet ūdenī iegremdētās „parastās” prizmas šķērsgriezumu un gaismas stara gaitu caur to! Kvalitatīvi 

precīzi attēlojiet un izskaidrojiet, kurās vietās, kādā virzienā un kāpēc notiek gaismas stara izplatīšanās 

virziena maiņa! [1 punkts] 

 

C  Sarindojiet augošā secībā gaismas laušanas koeficientus n eksperimentā lietotajiem materiāliem: 

organiskajam stiklam, gaisam un ūdenim! Pamatojiet savu vērtējumu ar eksperimentā novēroto! [1 punkts] 

 

D   Vai atšķiras organiskā stikla optisko īpašību loma un ieguldījums katras prizmas kā gaismas staru lauzēja 

darbībā kopumā? Kā darbotos „neparastā” prizma, ja tai apkārt būtu gaiss, nevis ūdens? [3 punkti] 

 

E   Uzzīmējiet ūdenī iegremdētās „neparastās” prizmas šķērsgriezumu un gaismas stara gaitu caur to! 

Kvalitatīvi precīzi attēlojiet un izskaidrojiet, kurās vietās, kādā virzienā un kāpēc notiek gaismas stara 

izplatīšanās virziena maiņa! [4 punkti] 

 

 

 

  



EKSPERIMENTĀLAIS UZDEVUMS 

LIETDERĪBAS KOEFICIENTA NOTEIKŠANA 

 

Darba uzdevumi 

1) Īsi aprakstīt mērījumu veikšanas metodi motora lietderības koeficienta noteikšanai, izvest formulu tā 

noteikšanai. [2 punkti] 

 

2)  Īsi aprakstīt mērījumu veikšanas metodi ģeneratora lietderības koeficienta noteikšanai, izvest 

formulu tā noteikšanai. [2 punkti] 

 

3) Veikt mērījumus un pierakstīt rezultātus. [2 punkti] 

 

4) Noteikt motora lietderības koeficientu, novērtēt kļūdas apmēru un cēloņus. [2 punkti] 

 

5) Noteikt ģeneratora lietderības koeficientu, novērtēt kļūdas apmēru un cēloņus. [2 punkti] 

 

 

Darba piederumi: 

 Statīvs 

 Aukla 

 Atsvaru komplekts (skrūve – 31.8 g, uzgrieznis – 9.7 g) 

 Multimetrs 

 Strāvas avots 

 Hronometrs 

 Vadi 

 Pretestība 

 

 

 

 


