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Активности 
 

 
Ресурси 

 
Доказ за 

постигнување Опис Форми  
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35  

Да се знае која е 
мерката за инертност 
на телата Да се знае 
мерната единица за 
маса Да знаат со 
примери да   објаснат 
заемнодејства на тела 
со различна маса Да 
знаат да ги 
дефинираат првиот, 
вториот и третиот 
Њутнов закон Да 
знаат да ја 
дефинираат мерната 
единица за сила Да се 
применуваат 
формулите во 
решавање на 
нумерички задачи 
Дефинира импулс на 
тело Ја знае 
формулата за 
одредување импулс 
на тело Дефинира 
импулс на сила Ја 
знае формулата за 

Можам да дефинирам која 
е мерката за инертност на 
телата 

Ја знам мерната единица за 
маса Можам со примери да   
објаснам за 
заемнодејствата на телата 
со различна маса Можам 
да ги дефинирам првиот, 
вториот и третиот Њутнов 
закон Можам да ја 
дефинирам мерната 
единица за сила Можам за 
решавам нумерички задачи 
со примена на формулите 
Можам да дефинирам 
импулс на тело Ја знам 
формулата за одредување 
импулс на тело и истата ја 
применувам во задачи 
Можам да дефинирам 
импулс на сила Ја знам 
формулата за одредување 
импулс на сила и истата ја 
применувам во задачи 

На почетокот на часот ја 
прегледувам домашната со 
посебен осврт на нејасните 
прашања и задачи. Потоа 
барам од учениците да ми 
одговорат на прашањата за 
Њутнови закони, 
центрипетална сила, импулс 
на телото и закон за 
запазување на импулсот 
изучени претходните часови.  

 

 

 

На учениците им задавам 
нумерички задачи во кој 
треба да ги применат 
стекнатите знаења од 
Њутнови закони, 
центрипетална сила, импулс 
на телото и закон за 
запазување на импулсот.  
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Претходно 
приготвени 

прашања од страна 
на наставникот 

 

 

 

 

 

Работен лист со 
прашања и задачи 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следење на 
учениците додека 

работат на 
наставното ливче 

 
 
 
 
 
 

          



 

 

одредување импулс 
на сила Знае дека 
импулсот на силата е 
еднаков на промената 
на импулсот на 
системот Го искажува 
законот за запазување 
на импулсот во 
изолиран затворен 
систем. Самостојно 
решава нумерички 
задачи со примена на 
импулсот на телото и 
законот за запазување 
на импулсот 

Знам дека импулсот на 
силата е еднаков на 
промената на импулсот на 
системот Можам да го 
искажам законот за 
запазување на импулсот во 
изолиран затворен систем 
Можам самостојно да 
решавам нумерички задачи 
со примена на импулсот на 
телото и законот за 
запазување на импулсот 

 
 
 
 

 

Организација Детали за диференцијација/ групи/ улога на 
возрасен ( поврзано со активностите) 

Забелешки / можности за проширување/ домашна работа Kлучна 
терминологија 

На почетокот на часот се бара кратко повторување/ осврт на 
материјалот обработен претходните часови. Потоа 
учениците работат на прашањата од наставните ливчиња.  

Домашна работа: Да повторат за работа, енергија, кинетичка и 
потенцијална енергија, закон за зачувување на енергијата и моќност 
од материјалот изучен од VIII одд.  

 

Инерција 
Сила 

Забрзување 
Маса 

Тежина 
Прв, втор и трет  

Њутнов закон 
импулс на тело 
импулс на сила 

закон за 
запазување на 

импулсот 
 

          



Работен лист: 

 

1. Дефинирај го првиот Њутнов закон. Дефинирај го третиот Њутнов закон. 

2. Напиши формула која го искажува вториот Њутнов закон. Напиши формула за законот за запазување на вкупниот импулс на телата во изолиран 
систем. 

3. Напиши формула со која се определува силата на тежата. Напиши формула со која се определува силата на триење ( при лизгање ). 

4. Дефинирај импулс на тело.  Дефинирај импулс на сила. 

5. Кон тело со маса 15 kg, кое се наоѓа во состојба на мирување, дејствува сила F1 = 15 N, која со хоризонталната рамнина зафаќа агол α = 60º и сила  
F2 = 25 N насочена хоризонтално на лево. Да се определи забрзувањето со кое телото почнува да се движи, ако е познато дека коефициентот на триење 
при лизгање е μ = 0,2. 

6. Две момчиња со маси 40 kg и 50 kg стојат на лизгалки на мазна ледена површина. Првото момче се оттурнува од второто со сила 10 N. Да се 
пресметаат забрзувањата што ги добиваат момчињата. 

7. Две колички со маса 400 g и 600 g се движат една кон друга и по ударот застанале. Колкава била брзината на втората количка, ако првата се движела со 
брзина 3 m/s? 

8. Куршум, летајќи хоризонтално, упаѓа во сандак со песок, обесен на конци со должина l = 2 m и останува во него. При ударот сандукот се отклонил за 
агол α = 14º. Масата на куршумот m1 = 10 g, масата на сандукот со песок m2 = 2 kg. Најди ја брзината на куршумот.  

          


