
Mis on kiirus? 

Uurime koos, mida kiiruse mõiste tähendab ning kuidas kiirust mõõta. 

 

Kattuvus õppekavaga: Liikumine, kiirus, jõud, liikuvate kehade kauguse ja kiiruse hindamine. 

Katse kirjeldus 

“Mudelauto kiiruse mõõtmine” 

 

Kas tuleb lahendada üksi, mitmekesi? 

Meeskondades. 

 

Kas katset saab teha toas või õues? 

Nii toas kui õues.  

 

Vahendite nimekiri  

Ühe õpilase või meeskonna kohta. 

 

Ese Kogus 

stopper 1 

mõõdulint/joonlaud 1 

arvutusvahendid  

 

Kuidas katset läbi viia? 

Mõõda välja kindla pikkusega lõik. Seejärel mõõda ära aeg, mis kulub mõõdetaval kehal (näiteks 

jooksev sõber, veerev pall, sõitev puldiauto vms) lõigu ühest otsast teise jõudmiseks. Nüüd jaga 

kaugus ajaga ning saadki kiiruse teada!  

 

Teine variant on mõõta väga täpselt aega (nii nagu videos tegime) ja kui keha ületab stardijoone, 

siis peatada see näiteks 10 sekundi möödumisel. Seejärel mõõda ära, kui kaugele keha liikus, 

ning jällegi jaga kiiruse leidmiseks kaugus ajaga. See on nüüd lihtne, sest et aeg on täpselt 

kümme sekundit. Olenevalt liikumiseks valitud kehast, teepikkusest ja ajast on kiirus ka erinevates 

ühikutes (näiteks cm/s, või m/s vms). 

 

Tähelepanu!  

Katset autodega tehes ole nähtav ning ära jookse sõiduteele. 

 

  



Katse tausta selgitus  

Kiirus üldisemas mõttes tähendab muutumiskiirust – suurust, mis näitab ajaühikus toimuvat 

muutust. See võib olla näiteks keemilise reaktsiooni kiirus, temperatuuri või õhurõhu muutumise 

kiirus. 

Kitsamas tähenduses mõeldakse kiiruse all liikumiskiirust – füüsikalist suurust, mis näitab, kui 

palju muutub liikuva keha asukoht ruumis ajaühiku jooksul. Füüsikalise suurusena on kiiruse 

tähis v, mis tuleneb ladina keele sõnast vēlōcitās (kiirus). Kiiruse SI mõõtühik on meeter 

sekundis (m/s ehk m·s–1), laialt on kasutusel ka ühik kilomeeter tunnis (km/h), kusjuures 1 m/s = 

3,6 km/h. 

Meie maailma kõige suurem kiirus on valguse kiirus, mis liigub 300 000 000 m/s. Väga kiirelt 

levib ka heli, 343 m/s. Ise saab jälgida nende erinevust siis, kui lähete sõbraga õue ja palute 

temast võimalikult kaugel, kuid nägemisulatuses plaksu teha. Peaksite kuulma plaksu pisut 

pärast selle nägemist. Teine hea näide sellest, kuidas valgus liigub helist kiiremini on äike – 

esmalt on näha välgusähvatust ja alles siis kuulda mürinat. 
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