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KaKo
raZIsKUJEMo

1. Kaj že vemo?

List papirja zvijemo v rolo. Če rolo postavimo na 
mizo, se nekatere vrste papirja ponovno zravnajo, dru-
ge pa ostanejo nekoliko zvite – pravimo, da se defor-
mirajo. 

2. Naše raziskovalno vprašanje

Katera vrsta papirja se najmanj deformira?

3. Naredimo načrt raziskave

Papirnate trakove iz različnih vrst papirja bomo tesno 
navili na svinčnik. Merili bomo, kako se spreminja pre-
mer tako dobljenega zvitka. 

Potrebovali bomo:
trakove iz različnih vrst papirja, škarje, svinčnik, merilo.

4. Delamo poskuse, opazujemo, 
merimo

Izrežemo enako dolge in široke trakove iz različnih 
vrst papirja. Širina traku naj bo približno 2 cm. Trak 
tesno navijemo na svinčnik. Preštejemo do pet, ga 
snamemo s svinčnika ter izmerimo in zapišemo pre-

mer nastalega zvitka. Zvitek razpremo tako, da s pr-
stom pritisnemo en konec traku ob mizo in od prsta s 
svinčnikom potegnemo po traku do nasprotnega kon-
ca in ga tako odvijemo. Ko pridemo na konec traku, 
preštejemo do 5 in odmaknemo svinčnik, da se trak 
znova zvije. Ponovno izmerimo in zapišemo tudi novi 
premer zvitka. Poskus ponovimo z drugo vrsto papir-
ja. Rezultate zapišemo v tabelo.

Izračunamo razlike med premerom zvitka, ki smo ga 
predhodno razvili, in tistim, ki smo ga izmerili, ko 
smo zvitek sneli s svinčnika. Papir, pri katerem je raz-
lika premerov manjša, se bolj deformira kot tisti, pri 
katerem je razlika večja.

Narišemo (stolpčni) graf, ki prikazuje, kako je razlika 
premerov odvisna od vrste papirja.

Na kaj moramo paziti?
Trakove vedno navijamo na enak način (enako tesno 
na svinčnik). Pazimo, da so širine in dolžine trakov 
vedno enake. 

5. Kaj smo ugotovili? 

Mehkejši in tanjši papir se bolj deformira kot trši. 

Premislimo še o …
n Kako se rezultati spremenijo, če poskus z istim tra-

kom večkrat ponovimo?
n Kako na rezultate vpliva širina traku? 
n Kaj pa če bi izbrali isto vrsto papirja z drugačno debe-

lino (vzamemo lahko dve, tri plasti)? 
n Kaj pa, če trakove navijamo na svinčnik, ki ni valjaste 

oblike? 
n Papir pustimo navit na svinčnik in ga razvijemo šele 

po nekaj urah. Kaj se spremeni?

Zvitki papirja
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