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Датум:                                                    

Тема 5:  Термодинамика 
Коефициент на полезно дејство кај топлинските машини 

Клас 
I - година 

 
Време 

 
Цели на учење 

 
Критериуми за 

успех 

Активности 
 

 
Ресурси 

 
Доказ за 

постигнување Опис Форми  
(Ц/Г/И) и 
техники 
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25  

 

 

 

 

 

 

Да знае кои процеси 
се циклични 
 
Да знае кои се 
основни делови кај 
топлинските машини 
 
Да може да го објасни 
принципот на работа 
на топлинските 
машини 
 
Да дефинира 
коефициент на 
полесно дејство кај 
топлинските машини 
 
Да знае да објасни 
зошто коефициентот 
на полезното дејство 
кај топлинските 
машини секогаш е 
помал од единица 
 
Да пресметува 
коефициент на 
полезно дејство на 
топлинска машина во 
нумерички задачи 

Можам да објаснам 
кои процеси се 
циклични 
 
Можам да ги 
искажам кои се 
основни делови кај 
топлинските 
машини 
 
Можам да го 
објаснам 
принципот на 
работа на 
топлинските 
машини 
 
Можам да го 
дефинирам 
коефициент на 
полесно дејство кај 
топлинските 
машини 
 
Можам да објаснам 
зошто 
коефициентот на 
полезното дејство 
кај топлинските 

На почетокот на часот ги истакнувам 
критериумите за успех и вршам 
проверка на домашната работа.  
Поставувам прашања Кои процеси се 
адијабатски? Како практично се 
реализираат адијабатските процеси? 
Како гласи првиот принцип на 
термодинамиката за адијабатски 
процеси? Објасни! Зошто во p-V 
дијаграмот адијабатата е пострмна од 
изотермата? Се развива дискусија. 

Наставникот преку пригодно 
одбрани прашања ги воведува 
учениците во новата наставна 
содржина и ги објаснува новите 
поими. Притоа се објаснува кои 
процеси се циклични, кои се основни 
делови кај топлинските машини, се 
објаснува принципот на работа на 
топлинските машини, се дефинира 
коефициент на полесно дејство кај 
топлинските машини, се објаснува 
зошто коефициентот на полезното 
дејство кај топлинските машини 
секогаш е помал од единица. 
Учениците внимателно одговараат на 
поставените прашања при што со 
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Техника: 
Пауза за 
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Претходно 
приготвени 

прашања од страна 
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Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прашања, 
Одговор, 
Дискусија 

 
 
 
 
 
 

 

          



 

 

 

 

10  

машини секогаш е 
помал од единица 
 
Можам да 
пресметам 
коефициент на 
полезно дејство на 
топлинска машина 
во нумерички 
задачи 
 

донесените заклучоци ги усвојуваат 
целите на часот. 
 
Решавање на нумеричка задача за 
коефициент на полезно дејство на 
топлинска машина од учебник страна 
177 

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

Забелешки / можности за проширување/ домашна работа Kлучна 
терминологија 

Вовед: Организација на цела паралелка Наставникот 
поставува прашања, објаснува, учествува во 
дискусиите со цел учениците да дојдат до точни 
заклучоци, ги контролира и по потреба помага. 
 
Групни активности: Учениците одговараат на 
поставените прашања, изведуваат заклучоци и вршат 
пресметки заедно со  наставникот. 

 

Проширување на знаењата на учениците кои завршиле:  Домашна 
задача:  Наставникот им задава прашања и задачи од учебникот за 
домашна работа. 

  

Циклични 
Топлински 

машини 
Коефициент на 
полезно дејство 

Втор принцип на 
термодинамика 

          


