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1.Колку изнесува растојание од 1 μm претворено во метри? 

A. 106 m 

Б. 109 m 

В. 10-9 m 

Г. 10-6 m 

 

2.На тело со маса m = 6 kg му дејствува сила F = 3 N што значи дека истото 

се движи праволиниски: 

A. рамномерно забрзано со забрзување a = 2
m

s2
 

Б. рамномерно забавено со забрзување a = 18
m

s2
 

В. рамномерно забрзано со забрзување a = 0.5
m

s2
 

Г. рамномерно со константна брзина a = 2
m

s
 

3. Авион за спасување испушта пакет додека се движи на некоја висина со константна 

хоризонтална брзина. Под претпоставка дека отпорот на воздухот е занемарлив, каде ќе 

слета ослободениот пакет во однос на авионот? 

A. Под авионот и зад него. 

Б. Директно под авионот. 

В. Под авионот и пред него. 

Г. Директно под точката на паѓање. 

4. Кое од следниве наведени ја претставува единицата W (ват) со основни единици 

мерки? 

A. kg m2 s2 

Б. kg m2 s-1 

В. kg m2 s-2 

Г. kg m2 s-3  

5. Вертикалниот истрел во гравитационото поле на Земјата претставува: 

A. рамномерно криволиниско движење. 

Б. рамномерно забрзано праволиниско движење. 

В. рамномерно забавено праволиниско движење. 

Г. рамномерно праволиниско движење. 

6. Што од долунаведеното содржи две векторски и една скаларна величина? 

A. Сила, маса, време. 

Б. Забрзување, енергија, импулс на тело. 

В. Волумен, моќност, притисок. 

Г. Густина, притисок, температура. 



7. Оливер и Марко се искачуваат на рид. Оливер има два пати поголема маса од Марко, 

но Марко го искачува ридот два пати побрзо. Кој од нив врши поголема работа, а кој 

има поголема моќност? 

A. Оливер врши поголема работа, а двајцата имаат иста моќност. 

Б. Двајцата вршат иста работа, а Марко има поголема моќност. 

В. Марко врши поголема работа, а Оливер има поголема моќност. 

Г. Оливер врши поголема работа, а Марко има поголема моќност 

8. Книга лежи на клупа. Силата со која Земјата дејствува на книгата е силата на акција. 

Која од следниве сили е силата на реакција? 

A. Силата со која книгата притиска на клупата. 

Б. Силата со која клупата дејствува на книгата. 

В. Силата со која книгата ѝ дејствува на Земјата. 

Г. Силата со која клупата притиска на Земјата. 

9. Движењето на тркалото од автомобилот може да се претстави: 

A. само како ротационо движење. 

Б. само како транслаторно движење. 

В. како комбинација од ротационо и транслаторно движење. 

Г. само како ротационо движење околу замислена оска. 

10. Тело кое тежи 10 N е исфрлено од состојба на мирување од висина од 4 m над земјата. 

Колкава ќе биде неговата вкупна механичка енергија откако ќе помине 1 m од неговиот 

слободен пад? 

A. 2,5 Ј 

Б. 10 J 

В. 30 J 

Г. 40 J 

11. Според Њутновиот закон за гравитација, силата со која си заемнодејству ваат две 

точкасти тела зависи: 

A. само од нивното меѓусебно растојание. 

Б. обратно пропорционално со квадратот на меѓусебното растојание. 

В. само од нивните маси. 

Г. право пропорционално со збирот на нивните маси. 

 

12. На графикот е прикажана зависноста         F(kN) 

на еластичната сила од издолжувањето 

на пружината. 60 

Коефициентот на еластичност 

на пружината изнесува:  

A. 2 kN/m 40 

Б. 2 MN/m 

В. 20 N/m                                                20 

Г. 200 

                                                                                   1 2 3                x(cm) 

 



13. Сателит се движи околу Земјата. Од која од наведените величини не зависи брзината 

на сателитот? 

A. Од масата на Земјата. 

Б. Од оддалеченоста на сателитот до Земјата. 

В. Од масата на сателитот. 

Г. Од гравитационата константа.. 

14. Во еден изолиран систем на две тела со иста температура, а различна маса, при нивен 

допир температурата на телото со помала маса: 

A. се зголемува. 

Б. се намалува најмалку два пати. 

В. се намалува. 

Г. останува иста. 

15. Која од наведените формули е равенка за идеален гас? (P е притисок на гасот, V е 

волумен на гасот, Т е температура на гасот, R е универзална гасна константа, ν е 

количество на супстанција, m е маса на гасот)                           

A. PV=mRT 

Б. PV= ν RT 

В. PV=mR/T 

Г. PV= νR/T 

16. При изохорно ширење на гасовите извршената работа e: 

A. еднаква на нула. 

Б. позитивна. 

В. негативна. 

Г. зависи од почетната температура на гасот. 

17. Заситена пареа од дадена течност е онаа пареа каде бројот на молекулите што ја 

напуштаат течноста е: 

A. поголем од бројот на молекулите кои повторно се враќаат во неа. 

Б. помал од бројот на молекулите кои повторно се враќаат во неа. 

В. ист со бројот на молекулите кои повторно се враќаат во неа. 

Г. различен од бројот на молекулите кои повторно се враќаат во неа. 

 

18. Колкаво е зголемувањето на сферното огледало ако големината на предметот е 9 cm, 

а големината на неговиот лик е 18 cm? 

A. 0,5 

Б. 2 

В. 3 

Г. 9 

 

19. Светлинскиот бран е електромагнетен бран кој има и електрична и магнетна 

компонента. Електромагнетните бранови се разликуваат од механичките, а разликата 

лежи во фактот што електромагнетните бранови: 

A. може да се шират низ материјални средини, а механичките бранови не можат. 

Б. не можат да пренесуваат енергија, а механичките бранови можат. 

В. имаат бесконечна брзина, а механичките бранови имаат конечна брзина. 

Г. можат да се шират во вакуум, а механичките бранови не можат. 

 



20. Колкав е периодот на полураспад на некој елемент ако по 40 дена се распаднат 75 % 

од почетниот број јадра? 

A. 10 дена. 

Б. 20 дена. 

В. 40 дена. 

Г. 80 дена. 

21. Кои се основни носители на електрична струја кај течностите? 

A. Електроните. 

Б. Електроните и позитивните јони. 

В. Позитивните и негативните јони. 

Г. Електроните и празнините. 

22. Ученичка излегува од училницата по историја и се движи 30 m кон север до фон-

таната да се напие вода. Потоа свртува и се движи кон исток 40 m за да дојде до 

училницата по ликовно. Колкаво е нејзиното поместување? 

A. 10 m 

Б. 20 m 

В. 50 m 

Г. 70 m 

 

23. Во една иста течност целосно се потопени две тела. Ако густината на првото тело е 

три пати поголема од густината на второто тело, при иста сила на потисок, со сигурност 

може да се каже дека: 

A. второто тело има три пати поголема маса од првото. 

Б. првото тело има три пати помал волумен од второто. 

Б. првото тело има три пати поголем волумен од второто. 

Г. двете тела имаат ист волумен 

24. Низ хоризонтално поставена цилиндрична цевка со два различни напречни пресеци, 

стационарно се движи течен флуид. Поголемиот пресек има три пати поголем радиус од 

помалиот. Брзината на флуидот во помалиот пресек е: 

A. три пати поголема од брзината на флуидот во поголемиот пресек. 

Б. девет пати помала од брзината на флуидот во поголемиот пресек. 

В. три пати помала од брзината на флуидот во поголемиот пресек. 

Г. девет пати поголема од брзината на флуидот во поголемиот пресек. 

 

25. Која од дадените равенки го опишува изохорниот процес? 

A. PV=const. 

Б. PT=const  

В. P/Т=const. 

Г. T/V=const 

26. Кај капиларната елевација, во капиларата течноста ќе се искачува сé до моментот 

кога: 

A. Лапласовиот притисок ќе се сведе на нула. 

Б. Лапласовиот притисок ќе стане поголем од хидростатскиот притисок на течноста. 

В. Лапласовиот притисок ќе стане еднаков со хидростатскиот притисок на течноста. 

Г. Лапласовиот притисок ќе стане помал од хидростатскиот притисок на течноста. 

 



27. Еден термодинамички систем прима количество топлина Q=4000 J и притоа врши 

работа A=2,5 kJ. Колкава е промената на неговата внатрешна енергија?  

A. ∆U=6.5kJ 

Б. ∆U=15kJ 

В. ∆U=4025J 

Г. ∆U=1500J 

28. Константно количество гас се држи на константна температура, волумен V и 

притисок 6x105 Pa. Ако волуменот на гасот се зголеми шест пати, тогаш при тисокот ќе 

биде: 

A. 36x105 Pa 

Б. 6.0x105 Pa 

В. 0,6x105 Pa 

Г. 1.0x105 Pa 

29. Ако низ дифракциона решетка пропуштиме бела светлина, централниот максимум е 

со: 

A. црвена светлина. 

Б. сина светлина. 

В. во целиот спектар. 

Г. бела светлина 

30. Конкавно огледало со фокусно растојание 10 cm дава реален лик на растојание 30 cm 

од темето на огледалото. На кое растојание се наоѓа предметот од темето на огледалото? 

A. 20 cm 

Б. 15 cm 

В. 7.5 cm 

Г. 5.0 cm 

31. Ликот што се добива со помош на собирна леќа се добива на исто растојание како и 

растојанието на предметот од леќата. Колку изнесува растојанието на ликот од леќата l, 

ако истата има јачина J=4 D? 

A. 2 m 

Б. 4 m 

В. 0,5 m                                                                                                                                       Г. 

0,5 m-1 

32. Периодот на полураспаѓање на еден препарат е 14 години. По колку години бројот 

на јадрата на овој препарат ќе се намали осумпати? 

A. 84 години 

Б. 112 години 

В. 42 години 

Г. 7 години 

33. Бројот на протони кај нејонизиран атом е: 

A. еднаков со бројот на електрони. 

Б. еднаков со бројот на неутрони. 

В. нула. 

Г. еднаков со сите елементи. 

 

 



34. Основната единица за електричен капацитет, F, може да се изрази како:                         

A. N/C 

Б. C/V 

В. C/m 

Г. V/m 

35. Низ два сериски поврзани електрични потрошувачи со отпори R1=10Ω и R2=30 Ω 

протекува константна струја со јачина I=2A. Моќноста на електричната струја изнесува: 

A. 20 W 

Б. 160 W 

В. 10 W 

Г. 2 kW 

36. Јачината на струјата и напонот не можат да бидат во фаза, во струен круг 1 поен 

составен: 

A. само од омски отпор. 

Б. само од индуктивен отпор. 

В. индуктивен и капацитативен отпор. 

Г. омски, индуктивен и капацитативен отпор. 

37. Волтметар е приклучен на намотка. Во намотката се наоѓа магнет. Да ги разгледаме 

следните два случаи: 

- магнетот мирува; 

- магнетот се извлекува од намотката. 

Што ќе се случува со стрелката на волтметарот? 

A. И во двата случаи ќе се отклони. 

Б. Ќе се отклони само во првиот случај. 

В. Ќе се отклони само во вториот случај. 

Г. Нема да се отклони ниту во еден случај. 

38. Разгледуваме позитивно наелектризирана сфера и електронеутрална прачка. 1 поен 

Што ќе се случи откако тие се доведат во контакт? 

A. Позитивните полнежи од сферата преминуваат на прачката. 

Б. Позитивните полнежи од сферата преминуваат на прачката и негативните полнежи од 

прачката преминуваат на сферата. 

В. Негативните полнежи од сферата преминуваат на прачката. 

Г. Негативните полнежи од прачката преминуваат на сферата. 

39. Во струјно коло се поврзани четири отпорници како на шемата. Отпорите се 1 поен 

дадени на сликата.Колку изнесува вкупниот отпор меѓу точките X и Y?    

                8 Ω 

A. 3 Ω 

Б. 4 Ω                                                                 2 Ω                      8 Ω 

В. 6 Ω 

Г. 4 Ω                                                                                

                                                                                                                        

 

 

 

6 Ω 



 40.     Кулоновиот закон за силата со која заемно си дејствуваат два точкасти 

полнежи е даден со равенката: 

(F е сила на заемно дејство на два полнежи, Q1 и Q2 се точкасти електрични полнежи, r 

е растојанието меѓу полнежите, ε0 е диелектрична константа во вакуум, εr е 

диелектрична константа во дадена средина)         

A. F =
1

4πε0εR
⋅
Q1Q2

R2
 

Б. F =
1

4πε0εR
⋅
Q1Q2

R
 

В. F =
1

4πε0εR
⋅
Q1+Q2

R
 

Г. F =
1

4πε0εR
⋅
Q1+Q2

R2
 

 

41. На сликата е прикажан струен јазол каде се дадени вредностите на јачините на 

струите. I1=3A I5=? 

Колку изнесува јачината на струјата I5? 

A. 5 A 

Б. 9 A                                                                                                                     I4=4A 

В. 11 A 

Г. 15 A I2= 2A I3=6A 

 

42. Лоренцовата сила со која едно хомогено магнетно поле му дејствува на електричен 

точкаст полнеж е еднаква на нула кога: 

A. полнежот се движи нормално на правецот на магнетните силови линии. 

Б. полнежот се движи во правецот на магнетните силови линии. 

В. кога полнежот се движи под агол од 450 во однос на магнетните силови линии. 

Г. кога полнежот се движи под агол од 600 во однос на магнетните силови линии. 

 

43.Која од дадените величини е динамичка величина? 

A. Сила. 

Б. Брзина. 

В. Забрзување. 

Г. Помесување. 

44. Кое од наведените движења претставува рамномерно забрзано и праволиниско 

движење? 

A. Кос истрел. 

Б. Слободно паѓање. 

В. Хоризонтален истрел. 

Г. Вертикален истрел 

 

45.Бернулиевата равенка ја опишува врската помеѓу: 

A. притисокот, температурата и волуменот. 

Б. хидростатскиот притисок, густината и висината на течниот столб. 

В. статичкиот притисок, хидростатскиот притисок и хидродинамичкиот притисок. 

Г. Паскаловиот притисок, хидростатичкиот притисок и атмосферскиот притисок. 

 



46.Периодот на математичкото нишало е: 

A. пропорционален со квадратот на масата на нишалото и неговата должина. 

Б. пропорционален со коренот од должината на нишалото и обратно пропорционален со 

квадратот неговата маса. 

В. пропорционален со коренот од масата на нишалото и обратно пропорционален со 

коренот од Земјиното забрзување. 

Г. пропорционален со коренот од должината на нишалото и обратно пропорционален со 

коренот од Земјиното забрзување. 

 

47.Ако едно тело врши работа од 20 Ј за време од 5 s, тогаш велиме дека 

поседува моќност од: 

A. 100 W 

Б. 10 W 

В. 4 W 

Г. 50 W 

48.Идеален гас е на температура T. Средната кинетичка енергија на молекулите од гасот 

е: 

A. независна од Т. 

Б. еднаква на Т. 

В. обратно пропорционална на Т. 

Г. пропорционална на Т. 

 

49.Еден човек гледа лик на еден предмет, формиран од оптички уред. Притоа се знае 

дека уредот е некакво огледало, дека ликот е помал од предметот и дека е исправен, не 

е превртен. За какво огледало се работи? 

A. Вдлабнато. 

Б. Испакнато. 

В. Рамно. 

Г. Ниедно огледало не дава таков лик. 

 

50.Кај дифракционата решетка: 

A. црвената светлина се гледа под помал агол од сината светлина. 

Б. сината светлина се гледа под поголем агол од жолтата светлина. 

В. жолтата светлина се гледа под поголем агол од зелената светлина. 

Г. црвената светлина се гледа под помал агол од зелената светлина 

 

51.На површината од еден метал паѓа жолта светлина и притоа доаѓа до појава на 

фотоелектричен ефект. Со истиот тој метал може да се предизвика фотоелектричен 

ефект ако на неговата површина падне светлина со: 

A. зелена или сина боја. 

Б. зелена или црвена боја. 

В. сина или црвена боја. 

Г. бојата на светлината нема влијание на фотоелектричниот ефект. 

 

 



52.Стаклена прачка е протриена со свилена крпа. Притоа прачката се електризира: 

A. позитивно, затоа што прима протони од свилената крпа. 

Б. позитивно, затоа што и оддава електрони на свилената крпа. 

В. негативно, затоа што прима електрони од свилената крпа. 

Г. негативно, затоа што оддава протони на свилената крпа 

53.  Амперовата сила го опишува заемодејството помеѓу: 

А. два магнети. 

Б. магнет и Земјината гравитација. 

В. електромагнетна индукција и електроните во магнетот. 

Г. магнетно поле и спроводник низ кој тече струја.                                                 

 

54.  Поврзи ги физичките величини со соодветните мерни единици. (Во загра- 

дата напиши го бројот на описот кој е соодветен за дадената единица.) 

А. фреквенција на вртење (_______)   1. m/s 

Б. линиска брзина (_______)                                     2.s-1 

В. импулс на тело (_______)                                     3. m/s2 

                                                                              4.kg*m/s                                                                                                            

  5.s    

  6. kg*m/s2        

55.    На графикот е прикажана зависноста на положбата на телото во текот на вре- 

мето за три тела. Поврзи ги равенките на движење со соодветните графици 

кои го опишуваат движењето. (Во заградата напиши го бројот на кривата која е 

соодветна за дадената равенка.) 

 

А. x = 15 t (_______) 

Б. x = 2 + 7,5 t (_______) 

В. x = 6 + 0,25 t (_______) 

 

 

 

56. Поврзи ги физичките поими со соодвените текстови. 

(Во заградата напиши го бројот на описот кој е соодветен за дадениот поим.) 

А. Стојни бранови (_____) 

Б. Трансверзален бран (_____) 

В. Лонгитудинален бран (_____) 

 

1. Бранови што имаат иста фреквенција и 

константна разлика во фазата. 

2. Честичките од дадената средина осцилираат во 

правец нормален на правецот на ширење на 

бранот. 

3. Бранови кои имаат сферна бранова површина. 

4. Честичките од дадената средина осцилираат во 

ист правец со правецот на ширење на бранот. 

5. Бранови кои имаат различна бранова должина 

но константна разлика во фазата. 

6. Резултантен бран добиен како интерференција 

на два кохерентни бранови кои се движат во ист 

правец, но во спротивна насока 



 

57. Поврзи ги дефинициите со соодветните поими. 3(Во заградата напиши го бројот на 

дефиницијата која е соодветна за дадениот поим.) 

А. Сила на Земјината тежа (_______) 

Б. Тежина на телата (_______) 

В. Гравитациона сила (_______) 

 

1. Силата со која си заемнодејствуваат 

две тела со маси m1 и m2 е право- 

пропорционална на производот од 

нивните маси, а обратнопропорцио- 

нална на квадратот на нивното меѓу- 

себно растојание. 

2. Силата со која телото притиска на 

подлогата или го затегнува конецот 

на кој е обесено. 

3. Силата со која Земјата ги привлекува 

телата што се во нејзина околина. 

4. Сила што се јавува на допирната 

површина кога тело се лизга по 

наведена рамнина. 

 

 

58.Еден автомобил поаѓа од место и движејќи се рамномерно забрзано праволиниски, за 

време од t=5s постигнува брзина v=36km/h. Неговата брзина изразена во m/s изнесува 

______________________. Забрзувањето изнесува______________________, а 

изминатиот пат е еднаков на _____________________.                                                                                                    

59. Во една средина се шири трансверзален бран чија равенка е 3y=3.2sin(628t+12,56x) п 

оени 

. Фреквенцијата на бранот изнесува _________________, неговата бранова должина 

изнесува ___________________, а амплитудата е ___________________. 

 

60. Во SI, единица за мерење на температурата е ___________________, а кај нас во 2 

поени 

секојдневниот живот се користи ___________________. 

61 Помеѓу рамна плоча и подлога се наоѓа слој на вискозна течност. Ако плочата полека 

се движи, силата на триење со која течноста ѝ дејствува зависи од:  

(избери два од понудените одговори) 

A. масата на плочата. 

Б. масата на течноста. 

В. видот на течноста. 

Г. температурата на течноста. 

Д. густината на течноста 

62. Кога ќе се запали светилка, температурата на воздухот во светилката расте од 27 oC 

на 300 oC. Изопроцесот кој може да го опише однесувањето на воздухот во светилката 

се вика _______________________________ процес. Притоа притисокот на воздухот во 

светилката се зголемува __________________ пати 

 

63. Кога едно тело се движи по криволиниска патека, во најопшт случај може да 

поседува ___________________________ и ___________________________ забрзување, 

при што првото ја карактеризира промената на ________________ 

_________________________, а второто ја карактеризира промената на 

_________________________________________. 



64. Околу секое наелектризирано тело постои ____________________________ 

поле. Физичката величина која го опишува тоа поле се вика _______________ 

___________________________________________ и се мери со единицата 

__________________. 

 

65. Јачината на струјата се менува осцилаторно според законот (во SI): I = 0,1.sin8π t 

А. Максималната вредност на јачината на струјата изнесува ________________. 

Б. Фреквенцијата на струјата изнесува ________________. 

В. Периодот на осцилациите на струјата изнесува ________________. 

66. Во заградата напиши точно или неточно во зависност од тоа каква е изјавата. 

А. Електричниот капацитет на едно тело зависи правопропорционално од количеството 

електричество на тоа тело. (___________________) 

Б. Ако се зголеми плоштината на плочите на плочест кондензатор, електричниот 

капацитет ќе се зголеми. (___________________) 

В. Кога два електрични кондензатори со различни капацитети ќе се поврзат сериски, 

тогаш вкупниот капацитет е еднаков на збирот од капацитетите на двата кондензатори. 

(___________________) 

 

67. За да се добие максимум при интерференција, патната разлика помеѓу двата брана 

треба да биде еднаква на ___________________________________, а за да се добие 

минимум, патната разлика треба да биде еднаква на_______________________________. 

 

68. Светлински зрак упаѓа на дијамант, така што аголот што го зафаќа зракот со 

нормалата е 50o. Индексот на прекршување на дијамантот е 2,4. Аголот на прекршување 

изнесува ________________________, а брзината на простирање на светлината во 

дијамантот изнесува ___________________________. 

 

69. Кај нејонизиран атом на алуминиум 13 Al бројот на протоните изнесува _______, 

бројот на неутроните изнесува _________ и бројот на електроните изнесува _________. 

 

70. Поврзи ги равенките со соодветните физички закони. 

(Во заградата напиши го бројот на дефиницијата која е соодветна за дадениот 

поим.) 

A. Омов закон за цел круг (_______) 

Б. Џул-Ленцов закон (________) 

 

1. I=U/R 

2. I=Ɛ/r+R 

3. Wt=I2Rt 

4. P=UI 

5. A=URt 

6. R=I/U 

 

71. Кога наелектризирана честичка се движи во магнетно поле, ________________ на 

нејзината патека е даден со равенката R=mv/qB, каде со B е означена величината 

_________________________. 

 

72. Кај рамномерното праволинско движење равенката за брзина е__________________, 

кај рамномерното забрзано движење равенката за брзина е ________________________ 

и кај слободното паѓање равенката за брзина е _____________________________. 

 



73. Кај изотермен процес при зголемување на притисокот за три пати волуменот на гасот 

се _________________________________ за_________________________________ пати, 

а температурата_________________________________. 

 

74. Поврзете ги физичките процеси со соодветните промени во агрегатната 

состојба. (Во заградата напиши го бројот на промената која е соодветна.) 

А. Топење (_____) 

Б. Кондензација (_____) 

В. Сублимација (_____) 

1. Од цврста во течна 

2. Од течна во цврста 

3. Од течна во гасовита 

4. Од гасовита во течна 

5. Од цврста во гасовита 

6. Од гасовита во цврста 

 

75. На сликата е претставен спектарот на видливата светлина. 

 

Виолетовата област од спектарот има нај ____________________________фреквенција, 

а црвената област има нај _____________________________бранова должина и нај 

_____________________________ фреквенција 

 

76. Оптичката јачина на една леќа изнесува +2D. Нејзиниот фокус изнесува 

__________________________. Со оваа леќа никогаш не можат да се добијат 

____________________________ и ____________________________ ликови. 

 

77. Поврзи ја физичката величина со нејзината единица 

(Во заградата напиши го бројот на единицата која е соодветна.) 

А. апсорбирана доза (_____) 

Б. еквивалентна доза (_____) 

В. билошки фактор на квалитет (_____) 

1. Sv (сиверт) 

2. Gy (греј) 

3. D (диоптер) 

4. R (рендген) 

5. бездимензионална величина 

 

78. Магнетното поле графички се претставува со____________________ 

_________________________________________ чијашто насока е од 

_______________________ пол кон ______________________ пол. 

 

79. Неутрална метална сфера е допрена со негативно наелектризирана метална прачка. 

Во текот на процесот електроните се пренесуваат од_______________________________ 

во _______________________________ и сферата станува _________________________ 

наелектризирана. 



80. Вагон со маса 50 t налетува со брзина 12 km/h на вагон кој е во мирување со маса 30 

t. По сударот вагоните се движат заедно. Колкав пат ќе изминат вагоните од сударот до 

застанувањето ако коефициентот на триење помеѓу шините и вагоните е 0,05? 

 

81. Да се определи брановата должина на монохроматска светлина којашто избива 

фотоелектрони од површината на цезиум, ако сопирачкиот напон на фотоелектроните 

изнесува 3 V, а излезната работа на цезиумот е 1,97 eV. 

 

82. Во некој струен круг тече струја со јачина Im = 100 A. Кога во струјниот круг има 

отпорник со отпор 14 Ω јачината на струјата е I =10 A. Колкав е внатрешниот отпор на 

изворот и електромоторната сила на изворот? 

 

83. Сериски се поврзани калем со индуктивен отпор 20 Ω, кондензатор со капацитативен 

отпор 60 Ω и потрошувач со омски отпор 30 Ω. Колку е импендансата на ова струјно 

коло? 

 

84. Со примена на Њутновиот закон за гравитација, определи го Земјиното забрзување 

на висина h над површината на Земјата, ако покрај висината уште се познати радиусот 

на Земјата, R и Земјиното гравитационо забрзување на површината на Земјата, g. 

 

85. Пред сферно огледало е поставен екран на растојание од 1,2 m од темето на 5 

огледалото. Колкав треба да биде радиусот на огледалото за да се добие лик кој е два 

пати поголем од предметот? 

 

86. Отпорниците на шемата имаат вредности R1= 20 W и R2= 5 W. Колку изнесува 

нивниот вкупен отпор?  Напонот на изворот изнесува 10 V. 

Да се пресмета јачината на струјата што тече низ изворот. 

 

87. Конструирај го ликот на предметот претставен на сликата. Ако растојанието од 

предметот до леќата изнесува p = 25 cm, а фокусното растојание изнесува f = 10 cm, 

пресметај го растојанието од леќата до ликот. 

 

88. 7 Тело е фрлено вертикално нагоре со почетна брзина v0 = 20 m/s. По колку секунди 

телото ќе се најде на максимална висина hmax? Колкава е максималната висина? Дадено: 

g = 10 m/s2 



89. 9 Во електричен круг со наизменична струја и напон 110 V сериски се поврзани 

кондензатор со капацитет 5*10 -5 F, калем со индуктивност 200 mH и омски отпор од 4 

Ω. Да се определи амплитудата на јачината на струјата во кругот, ако фреквенцијата на 

променливата струја е 100 Hz. Да се определи резонантната фреквенција. 

90.Автомобил се движи со брзина 54 km/h. Колку треба да изнесува најмалиот радиус на 

свртувањето на автомобилот R, ако коефициентот на триење при лизгање на тркалата и 

патот по кој се движи автомобилот е еднаков на μ = 0,5? Дадено: g =10 m/s 


