
Küsimusi ja ülesandeid
1 Mis on loodus? Millele loodus vastandub? Inimlikule, tehislikule?
2 Mis on maailm? Miks maa, miks ilm?

3 Kuidas saab teada, mismoodi loodus toimib?
4 Mis on loodusseadus?

5 Kes on vaatleja, mida ta vaatleb ja miks ta vaatleb?
6 Mis on vaatlus? Mille poolest võivad vaatlused erineda?

7 Mis on katse, mis on eksperiment?
8 Mida teha vaatlustest ja katsetest saadud andmetega? Kuidas seda teha?

9 Mis on teadus? Milliseid teadusi on olemas ja mille poolest nad erinevad?
10 Kuidas sündis teadus, see, mida me tänapäeval teaduseks nimetame?

11 Miks püüab füüsika vaadata üha kaugemale Universumi ja üha sügavamale ainesse?
12 Mis on nähtavushorisont? Kuidas füüsika suhtub nähtavushorisontidesse?

13 Miks on mõistlik vahet teha mikro-, makro- ja megamaailma uurimisobjektidel?
14 Kuidas loodusteaduslik meetod püüab uurimistööd üles ehitada? Millised on olulised 

etapid teadusliku teadmise saavutamisel?

15 Miks on mõõtmine nii oluline? Millised võivad olla raskused?
16 Mida on vaja selleks, et mõõtmist läbi viia?

17 Mis on mõõtmine, mõõteriist, ühik?
18 Mis on SI ja milles on selle olulisus?

19 Mis on mudel? Mõned head näited.
20 Kuidas me tunnetame igapäevaelus ruumi ja aega. Kuidas me neid mõõdame?

21 Mida tähendab võrdeline sõltuvus? Mõned head näited.
22 Kuidas modelleerida neid füüsikalisi suurusi, mille juures suund on oluline (kiirus, jõud)?

23 Mille poolest erinevad skalaarsed ja vektoriaalsed suurused? Üks hea võrdlus.
24 Milline on matemaatika ja füüsika suhe?

25 Mida loetakse füüsikas üldmudeliks, mis on neis üldist? Üks hea näide.
26 Mis on liikumine? Kuidas saab liikumist mitmel viisil kirjeldada?

27 Mis on kiirus? Mis on liikumiskiirus?
28 Mis on kiiruse muutumise kiirus? Miks see nii oluline on?

29 Milles on aine ja välja erinevus?
30 Kuidas Newtoni III seadus seostub gravitatsioonivälja mõistega?

31 Mis põhjustab muutusi liikumises?
32 Kuidas keha mass mõjutab keha liikumist, eelkõige liikumise muutumist?

33 Mis on jõud? Mis on inerts?
34 Mis on printsiibid? Kas printsiibid kirjeldavad või juhivad maailma?

35 Millest Maailm koosneb?
36 Mida tähendab energia jäävus?

37 Mis on osakesed? Mis koosneb osakestest?
38 Mida tähendab valguse kiirus? Mis liigub valguse kiirusega?

39 Kus loodusseadused kehtivad?
40 Kas teaduslik maailmakäsitlus peidab endas ohte?



I Maakera, kaks küsimust!

II Kirjelda loodusteaduslikult nähtusi (kõigepealt koosta lühike plaan, mida oleks nähtuse 
juures vaja vaadelda ja mõõta, millised raskused kirjeldamisel ette tulevad, mida oleks vaja teada 
või õppida, et saaks hea kirjelduse):

• või sulab pannil:
• täring veereb laual:
• murdlained kulutavad kive ümaraks;
• jõgi voolab ookeani;
• galaktika pöörleb.

III Milliste printsiipideni me jõuame kirjeldades üha täpsemalt järgmisi nähtusi:
• raudnaelad roostetavad merevees?
• tähed säravad taevas?
• auto sõidab kurvist välja?

IV Seleta piltlikult:

Miks 19. sajandil sõitsid jalgratturid nii , aga tänaseks sõidavad nad nii ?
Kui kiiresti pöörleb Kuu ümber oma telje?
Kui suur on Vega ja kui kaugel ta meist asub?
Kui suur on elektron ja kui väike on tema laeng?
Kui suur on Maa keskmine tihedus?
Kui kiiresti liiguvad prootonid LHC suurel ringil ja kui suur on nende kineetiline energia?

V Hobune rakendas veose liigutamisel jõudu 40 kN ja keha liikus selle mõjul 300 m. Selle 
käigus vähenes hobuse energia 15MJ võrra. Kui suur oli selle süsteemi (hobune-veos) kasutegur 
ja mida see näitab? (3)


