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И З В Е С Т У В А Њ Е 
 

до учениците и наставниците по физика во средните 
и основните училишта во Република Македонија   

 
На состанокот на УО на ДФРМ, а по претдходни консултации со Комисијата за 

натпревари, беше усвоен предлогот за измена на системот на натпревари по физика за 
средните и основните училишта и беа определени термините за натпреварите по физика. 

 
Согласно усвоените измени за натпреварите по физика, ќе се формираат четири 

групи за натпреварите во средните училишта, две групи за натпреварите во основните 
училишта и една група за изборниот натпревар за  Олимпијадата по физика. Темите за 
натпреварите ќе бидат детално наброени подолу во текстов за секоја група, а ќе 
бидат базирани на следниве општи принципи: 
 

- во прва група за средните училишта Г1 ќе влезат темите што се изучуваат во 
првото полугодие според учебникот за прва година на природно-математичките гимназии 
плус некои теми што се изучуваат во почетокот на второто полугодие како што се 
наброени подолу во текстов. 

- во втора група за средните училишта Г2 ќе влезат темите што се изучуваат во 
прва година и првото полугодие од втора година според учебниците за природно-
математичките гимназии како што се наброени подолу во текстов. 

- во трета група за средните училишта Г3 ќе влезат темите што се изучуваат во 
прва и втора година како и првото полугодие од трета година според учебниците за 
природно-математичките гимназии како што се наброени подолу во текстов. 

- во четврта група за средните училишта Г4 ќе влезат темите што се изучуваат 
во прва, втора и трета година како и првото полугодие од четврта година според 
учебниците за природно-математичките гимназии како што се наброени подолу во 
текстов. 
 

- во прва група за основните училишта (осмо одделение –девет годишно 
образование) ќе влезат темите што се изучуват во првото полугодие од седмо одделение 
плус некои теми што се изучуваат во почетокот на второто полугодие како што се 
наброени подолу во текстов.  

- во втора група за основните училишта (осмо одделение - осум годишно 
образование) ќе влезат темите што се изучува во седмо одделение и првото полугодие од 
осмо одделение како што се наброени подолу во текстов. 
 
 - Изборниот натпревар за Олимпијадата по физика се организира според 
принципите на меѓународните натпревари по физика што општо кажано значи дека нема 
посебни ограничување во изборот на темите за натпреварот. 
 
  
 



 
ТЕМИ ПО ФИЗИКА ЗА 8 ОДДЕЛЕНИЕ 

(девет годишно образование) 
 
1. Мерење на физичките величини: време, должина, плоштина, волумен, маса, густина. 
 
2. Рамномерно праволиниско движење, рамномерно забрзано движење, Сила, еластични 
сили, инерција, акција и реакција, врска помеѓу силата и забрзувањето, земјина тежа и 
тежина, триење, тежиште и рамнотежа на сили, лост и негова примена, притисок. 
 
3. Гравитациска потенцијална енергија, енергија на еластична пружина, закон за 
запазување на енергијата, моќност, макара и наведена рамнина. 
 
 
 

ТЕМИ ПО ФИЗИКА ЗА 8 ОДДЕЛЕНИЕ 
(осум годишно образование) 

 
1. Мерење на физичките величини: време, должина, плоштина, волумен, маса, густина. 
 
2. Рамномерно праволиниско движење, рамномерно забрзано движење, Сила, еластични 
сили, инерција, акција и реакција, врска помеѓу силата и забрзувањето, земјина тежа и 
тежина, триење, тежиште и рамнотежа на сили, лост и негова примена, притисок. 
 
3. Гравитациска потенцијална енергија, енергија на еластична пружина, закон за 
запазување на енергијата, моќност, макара и наведена рамнина. 
 
4. Внатрешна енергија и топлина, мерење на температура, промена на внатрешната енергија со 
топлина и работа, пренесување на топлина, топлинско ширење на телата, топлинско ширење на 
гасовите, количество на топлина, размена на топлина. 
 
5. Електрични полнежи и заемодејство, електрони, јони и електрична струја, струен круг, 
спроводници, изолатори и полуспроводници, топлинско, светлинско, магнетно хемиско и 
механичко дејство на електричната струја, магнети, електричен напон, електричен отпор, Омов 
закон, сврзување на потрошувачи во електричен круг, кондензатори, моќност на електричната 
струја, заштита од струен удар, електормагнетна индукција, наизменична струја, генратор, 
трансформатор, полуспроводници, диода, транзистор, интегрирани кола. 
 
6. Осцилации и бранови, особини на брановите, звучни бранови, ултразвук и примена,  
 
7. Светлински појави, ширење на светлината, одбивање на светлината, рамно огледало, сферно 
голедало, прекшување на светлината, леќи, тотална рефлексија, дисперзија на светлината, човечко 
око, адитивно и супрактивно мешање на бои. 
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ТЕМИ ПО ФИЗИКА ЗА ГРУПАТА Г1 
(ПРВА ГОДИНА) 

 
1. Мерни единици SI-систем, рамномерно праволиниско движење, променливо праволиниско 
движење, рамномерно забрзано движење, слободно паѓање, хоризонтален и вертикален истрел, 
рамноменрно движење по кружница, центрипетално забрзување.  
 
2. Прв Њутнов закон, втор Њутнов закон, трет Њутнов закон, центрипетална сила, импулс на тело 
и закон за запазување на импуслот, реактивно движење, работа и моќност, потенцијана енергија, 
кинетичка енергија, закон за запзаување на енергијата, Њутнов закон за гравитација, тежина на 
телата, Кеплерови закони, движење на вештачки сателит,  
 
3. Својатва на течностите,  хидростатски притисок, потисок, Архимедова сила, равенка на 
континиутет, Бернулиева равенка и примена, вискозост. 
 
 
 

ТЕМИ ПО ФИЗИКА ЗА ГРУПАТА Г2 
(ВТОРА ГОДИНА) 

 
1. Мерни единици SI-систем, рамномерно праволиниско движење, променливо праволиниско 
движење, рамномерно забрзано движење, слободно паѓање, хоризонтален и вертикален истрел, 
рамноменрно движење по кружница, центрипетално забрзување.  
 
2. Прв Њутнов закон, втор Њутнов закон, трет Њутнов закон, центрипетална сила, импулс на тело 
и закон за запазување на импуслот, реактивно движење, работа и моќност, потенцијана енергија, 
кинетичка енергија, закон за запзаување на енергијата, Њутнов закон за гравитација, тежина на 
телата, Кеплерови закони, движење на вештачки сателит,  
 
3. Својатва на течностите,  хидростатски притисок, потисок, Архимедова сила, равенка на 
континиутет, Бернулиева равенка и примена, вискозост. 
 
4. Основна равенка за притисок на идеален гас, равенка за состојбата на идеален гас, изопроцеси, 
незаситена и заситена пара, влажност на воздухот, површински напон, капиларни појави. 
 
5. Внатрешна енергија и степени на слобода, равенка за работа, прв принцип на термодинамика, 
адијабатски процеси, коефициент на полезно дејство. 
 
6. Електрично поле, Кулонов закон, електричен потенцијал, енергија на електрично поле, 
спроводник и диелектрик во електрично поле, кондензатори и нивно поврзување.  
 
7. Електрична струја, Омов закон, електричен отпор, работа и моќност на електричната струја, 
Кирхови правила, поврзување на споровдници во електричен круг, полуспроводници, p-n премин 
и диода, транзистор, термоелектронска емисија, електролиза, спроводливост во гасови.  
 
 
 
 



 
 

ТЕМИ ПО ФИЗИКА ЗА ГРУПАТА Г3 
(ТРЕТА ГОДИНА) 

 
 

1. Мерни единици SI-систем, рамномерно праволиниско движење, променливо праволиниско 
движење, рамномерно забрзано движење, слободно паѓање, хоризонтален и вертикален истрел, 
рамноменрно движење по кружница, центрипетално забрзување.  
 
2. Прв Њутнов закон, втор Њутнов закон, трет Њутнов закон, центрипетална сила, импулс на тело 
и закон за запазување на импуслот, реактивно движење, работа и моќност, потенцијана енергија, 
кинетичка енергија, закон за запзаување на енергијата, Њутнов закон за гравитација, тежина на 
телата, Кеплерови закони, движење на вештачки сателит,  
 
3. Својатва на течностите,  хидростатски притисок, потисок, Архимедова сила, равенка на 
континиутет, Бернулиева равенка и примена, вискозост. 
 
4. Основна равенка за притисок на идеален гас, равенка за состојбата на идеален гас, изопроцеси, 
незаситена и заситена пара, влажност на воздухот, површински напон, капиларни појави. 
 
5. Внатрешна енергија и степени на слобода, равенка за работа, прв принцип на термодинамика, 
адијабатски процеси, коефициент на полезно дејство. 
 
6. Електрично поле, Кулонов закон, електричен потенцијал, енергија на електрично поле, 
спроводник и диелектрик во електрично поле, кондензатори и нивно поврзување.  
 
7. Електрична струја, Омов закон, електричен отпор, работа и моќност на електричната струја, 
Кирхови правила, поврзување на споровдници во електричен круг, полуспроводници, p-n премин 
и диода, транзистор, термоелектронска емисија, електролиза, спроводливост во гасови.  
 
8. Магнетно поле, магнетна индукција, магнетен флукс, дијамагнетици, парамагнетици и 
феромагнетици, Амперова сила, Лоренцова сила. 
 
9. Електромагнетна индукација, Ленцово правило, самоиндукција и индуктивност, енергија на 
магнетно поле. 
 
10. Осцилации, карактеристики на осцилациите, математичко и физичко нишало, сложување на 
осцилации, енергија на осцилации, придушени, непридушени и присилени осцилации, резонанца, 
електричен осцилаторен круг, електрични хармонски осцилации, непридушени електрични 
осцилации. 
 
11. Наизменична струја, омски отпор, индуктивен отпор и капацитивен отпор, импеданс, работа и 
моќност на наизменична струја, трифазни струи, трансформатори и нивна примена. 
  
12. Бранови, равенка на бран, Хајгенс-Френелов принцип, одбивање и прекршување на бранови, 
интерференција на бранови, стојни бранови, дифракција на бранови, звучни бранови, инфразвук, 
ултразвук, електромагнетни бранови, спектар на електромагнетни бранови, природа на светлината 
и брзина, поларизација на светлината, дисперзија на светлината, рамни огледала, сферни огледала, 
леќи, лупа и микроскоп, инфрацрвено и ултравиолетово зрачење, радиотрансмисија, телевизија, 
споредување на физички полиња. 
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ТЕМИ ПО ФИЗИКА ЗА ГРУПАТА Г4 
(ЧЕТВРТА ГОДИНА) 

 
 

1. Мерни единици SI-систем, рамномерно праволиниско движење, променливо праволиниско 
движење, рамномерно забрзано движење, слободно паѓање, хоризонтален и вертикален истрел, 
рамноменрно движење по кружница, центрипетално забрзување.  
 
2. Прв Њутнов закон, втор Њутнов закон, трет Њутнов закон, центрипетална сила, импулс на тело 
и закон за запазување на импуслот, реактивно движење, работа и моќност, потенцијана енергија, 
кинетичка енергија, закон за запзаување на енергијата, Њутнов закон за гравитација, тежина на 
телата, Кеплерови закони, движење на вештачки сателит,  
 
3. Својатва на течностите,  хидростатски притисок, потисок, Архимедова сила, равенка на 
континиутет, Бернулиева равенка и примена, вискозост. 
 
4. Основна равенка за притисок на идеален гас, равенка за состојбата на идеален гас, изопроцеси, 
незаситена и заситена пара, влажност на воздухот, површински напон, капиларни појави. 
 
5. Внатрешна енергија и степени на слобода, равенка за работа, прв принцип на термодинамика, 
адијабатски процеси, коефициент на полезно дејство. 
 
6. Електрично поле, Кулонов закон, електричен потенцијал, енергија на електрично поле, 
спроводник и диелектрик во електрично поле, кондензатори и нивно поврзување.  
 
7. Електрична струја, Омов закон, електричен отпор, работа и моќност на електричната струја, 
Кирхови правила, поврзување на споровдници во електричен круг, полуспроводници, p-n премин 
и диода, транзистор, термоелектронска емисија, електролиза, спроводливост во гасови.  
 
8. Магнетно поле, магнетна индукција, магнетен флукс, дијамагнетици, парамагнетици и 
феромагнетици, Амперова сила, Лоренцова сила. 
 
9. Електромагнетна индукација, Ленцово правило, самоиндукција и индуктивност, енергија на 
магнетно поле. 
 
10. Осцилации, карактеристики на осцилациите, математичко и физичко нишало, сложување на 
осцилации, енергија на осцилации, придушени, непридушени и присилени осцилации, резонанца, 
електричен осцилаторен круг, електрични хармонски осцилации, непридушени електрични 
осцилации. 
 
11. Наизменична струја, омски отпор, индуктивен отпор и капацитивен отпор, импеданс, работа и 
моќност на наизменична струја, трифазни струи, трансформатори и нивна примена. 
  
12. Бранови, равенка на бран, Хајгенс-Френелов принцип, одбивање и прекршување на бранови, 
интерференција на бранови, стојни бранови, дифракција на бранови, звучни бранови, инфразвук, 
ултразвук, електромагнетни бранови, спектар на електромагнетни бранови, природа на светлината 
и брзина, поларизација на светлината, дисперзија на светлината, рамни огледала, сферни огледала, 
леќи, лупа и микроскоп, инфрацрвено и ултравиолетово зрачење, радиотрансмисија, телевизија, 
споредување на физички полиња. 



13. Модели на атомот, катодни зраци, фотоелектричен ефект, фотолелементи, спонтана и 
стимулирана емисија, ласери и примена, атомско јадро, радиоактивност и закони за 
радиоактивност, детектори на зрачење, апсорбирана доза и биолошко дејство на зрачењето, 
фисија, нуклеарни реактори, фузија, рентгенски зраци и примена. 
 
14. Атомски и молекуларни врски, кристални и аморфни материјали, течни кристали, метални 
структури, полимери, гума, градежни материјали, стакло и керамика.  
 
15. Релативистичка механика, Галилееви трансформации, класичен закон за собирање на брзините, 
обид на Мајкелсон, Лоренцови трансформации, релативност на времето, релативност на 
должината, Ајнштајнов закон за собирање на брзините, релативистичка маса, врска меѓу масата и 
енергијата. 
 
16. Кинематика на тврдо тело, динамика на ротационон движење, момент на сила, момент на 
инерција, момент на импулс, закон за запзаување на моментот на импулс, кинетичка енергија на 
ротационо движење. 
 
 
 
       

24.12.2013 
Скопје 

Претседател на ДФРМ:  
д-р Наце Стојанов 

 

 
 

 


