
 
 

 
 

 

FISIKA ARIKETAK.    

 

 
1.- Ondoko irudian higikari baten higidura zuzenaren 
abiadura agertzen da. Erantzun: 
A) Zernolako higidura duen tarte bakoitzean (HZUA, 
HZA, HZUA) 
B) Kalkula bere azelerazioak (3 m/s2; 0; -2 m/s2) 

C) Jatorritik 5 m-ko posiziotik abiatu bada non dago 
tarte bakoitzaren buruan? (355 m; 1105 m; 1005 m) 

 
2. Hiru umek egurrezko kutxa bat mugitu nahian 
bakoitzak 8Kp-eko indarra eragiten du norabide eta 
norantza berean. Lurzoruaren marruskadura indarra 10Kp-ekoa bada, kalkulatu: 

a. Kutxaren azelerazioa bere masa 40Kg-koa bada. (3’43 m/s2 ) 
b. Kutxaren abiadura 3 s pasatu ondoren. (10’29 m/s) 
c. 3 s horietan kutxa mugitu duten distantzia. (15’44 m). 

 
3 Errepika ezazu ariketa baina bi umeek 8 Kp-ko indarra 90º-ko angeluz egiten 
dutenean (biak zoluarekin paraleloki ari dira) 
a) 2’77 m/s2. b) 8’32 m/s c) 12’47 m. 
 
4. Lapitz bat erortzen utzi da dorre bateko goiko solairutik eta l0 s eman ditu erortzen 
lurrera iritsi arte. 

a) Zenbateko altueratik utzi da erortzen? (490 m) 
b) Zein da lurrera iristean izan duen abiadura? (-98 m/s) 

 
5.- 100 gramoko masa duen gorputz zilindriko bat (probeta bat adibidez) dugu. Bere 
oinarriaren diametroa 5 cm-koa da eta bere altuera 11’5 cm-koa da. Bertikalki sartzen 
dugu likido baten barruan eta 8 cm-tan baino ez da barruratzen. Hau da bertikal eta 
flotatzen dago. 

a) Zein da gorputzaren dentsitatea (442’8 kg/m3) 
b) Zeintzuk dira gorputzaren pisua eta likidoaren Bultzada hidrostatikoa? (0,98 N; 

0,98 N) 
c) Zein da hondoratutako bolumena. (gorputza bertikalki dago) (0’157 cm3) 
d)  Zein da likidoaren dentsitatea (636’6 kg/m3) 

 
6. 450Kp pisatzen dituen igogailu batek hiru pertsona garraiatzen ditu. Pertsonako bataz 
besteko pisua 75Kp-ekoa suposatzen da. 20m-ko altuerara igotzen da abiadura 
konstantez. Kalkulatu: 

a. Energia potentzialaren gehikuntza eta motoreak egindako lana. (132.300 J) 
b. Motorearen bataz besteko potentzia Kilowatt-etan igoeran 30s eman dituela 

suposatuz. (4’41 kW) 
c. Hilabete batean 12 ordutan egiten bada goiko lana eta KW·h batek 0,2 € balio 

baditu, zenbat diru kostatzen da hiru pertsonak igogailuan igotzea? (10,584 €) 
 
7.- 20 N-eko indar batek gorputz baten gainean eragin eta 3 m lekualdatu du. Kalkulatu 
egindako lana kasu hauetan: 
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a) indarra eta desplazamenduaren norabideak perpendikularrak badira (0 J) 
b) indarrak desplazamenduaren norabide eta noranzko bera badauzka (60 J) 

b) atalaren lana burutzeko 5 min behar izan badira, zein da garaturiko potentzia (0’4 W) 
 
8.- Bertikalki, gorantz, 100 g-ko masadun pilota bat bota dugu. Lurretik 30 m-ra 
dagoenean, 5 m/s-ko abiadura dauka. 

a) Zenbateko da gorputzaren energia mekanikoa? (30’65 J) 
b) Zenbateko abiaduraz bota dugu gorantz? (5’54 m/s) 

Zein da lortuko duen altuera maximoa? (Ez erabili zinematikazko ekuazioak) (31,27 m) 
 
9.- Gorputz bat 2 m/s-ko abiadurarekin jaurtikitzen dugu 
beherantz 3 m-ko altueratik (A puntutik) eta marruskadurarik 
gabeko aldapa batetatik. 
a) Zein abiaduarekin helduko da aldaparen oinera? (7’92 m/s) 
Alpako beheko puntutik gorantza hasten da.  
b) Zein abiaduraz igaroko da eskuineko aldapatik 1 m-ko 
altuererako  puntutik? (6’57 m/s) 
 

 
10.- 1.500 kg-ko kotxe batek 110 ZP-ko potentzia garatzen du. Kalkulatu 144 Km/h-ko 
abiaduraz doan zenbateko indarra egiten ari da bere motoreak. (2021’25 N) 
 
 
11.- Txirrindulari bat (pertsona gehi txirringa 75 kg) 36 km/h-ko abiaduraz desplazatzen 
ari da bide horizontal batetatik. Balaztak sakatu eta 15 m behar izan ditu zeharo 
gelditzeko. a) Zenbateko energia mekanikoa desplazatzen ari zen?. B) zenbateko lana 
egin dute balaztek? Zenbateko indarra egin dute balaztek?  
a) 3.750 J; b) – 3.750 J; c) 250 N. 
 
12.-Minibasketeko baloi bat (0’5 kg) saskitik eta geldiunetik erortzen da. Saskiaren 
altuera 2’6 m-koa da. Lehen bote eta gero 2 m-raino igo bada, zenbat energia 
mekanikoa galdu da. Adierazi % bestean. Zein energia-motan bihurtu da?. (% 23) 
 
13.- Auto bat 90 km/h-ko abiadura mantentzen du eta 90 ZP-ko poentzia garatzen du. 
Zenbat balio du motoreak egiten duen indarra. Motoreak indarra egiten badu zergatik ez 
du azelerazten?. (2646 N). 
 
14.- 10 s eman ditugu berotzen likido ezezagun baten 900 g, 250 W-eko potentzia duen 
berogailua erabiliz. Ondorioz 5 ºC-tik 25 ºC-raino aldatu da likidoaren tenperatura. 
Kalkulatu likido horren bero espezifikoa.  
 
15.- Azaldu Energia mekanikoaren kontserbazioa. 
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