
ДЕН НА КАПАЦИТЕТОТ –  ЕКСПЕРИМЕНТИ 
СО КОНДЕНЗАТОРИ 

 
Физиката како експериментална наука овозможува откривање на законитости во 

природата и преку решавање на експериментални задачи. При тоа,  до израз  доаѓа 
самостојното и творечко мислење на физичарите. Така на пример, на меѓународни олимпијади 
по физика,  покрај теориските задачи задолжително има и експериментални. 

Од тука доаѓа неопходноста од организирање и на натпревар по експериментална 
физика. Затоа, на 20–ти декември 2014 година, како пилот проект, ќе се одржи првиот 
Натпревар по експериментална физика. Бидејќи натпреварот е пилот проект, ќе биде ограничен 
на 40 ученици, а право на учество ќе имаат учениците од 9-то одделение, 1-ва, 2-ра, 3-та и 4-
година средно образование.  

Областа на натпреварување, за почеток, ќе биде само од темата електричен капацитет и 
кондензатори. Ќе има само една експериментална задача со повеќе подуслови во зависност од 
групата (9-то одделение и 1-ви клас една група, 2-ра, 3-та и 4-та г средно образование втора 
група). 

Организатори на овој настан се Регионалното здружение на физичари Струмица и 
Софискиот клон на физичари,  во соработка со Друштвото на физичари на Република 
Македонија  и  СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија. 

Натпреварот  оваа година ќе биде ограничен на 40 ученици меѓу кои ќе бидат и 
ученици и од Бугарија и Србија, па затоа натпреварот е и меѓународен. Бидејќи бројот е 
ограничен, пријави за натпреварот ќе  се примат до пополнување на утврдениот број, за што ќе 
биде објавена листата на учесници. 

За пријавување треба да се испрати пријава најдоцна до 13 декември 2014 година на 
следнитe е-маил адреси: manolest@gmail.com  и eksperimenti_2014@abv.bg. 

 

Телефон за контакт: 076 240 504, Стојан Манолев 

Пријавата треба да содржи: 

1) Презиме , име на родител, име 

2) Дата на раѓање 

3) Домашна адреса, е-маил и мобилен телефон(ако има) 

4) Целосен назив на училиштето, населено место и клас во којшто учи, 

5) Ментор, консултант на ученикот (наставник, родител, колега, пријател) 

6) Придружник на ученикот (наставник или родител) и одговорен за него; презиме 
и име, е-маил, мобилен  

mailto:manolest@gmail.com
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Регламент и програма: 

Натпреварот е индивидуален. Учениците работат индивидуално врз една иста 
експериментална задача. Експерименталните постановки ќе бидат обезбедени од 
организаторите. Секој натпреварувач треба задолжително со себе да донесе инструмент 
МУЛТИМЕТАР (универзален инструмент со можност за мерење на напон, јачина на 
струја, отпор) и секако да знае да мери со него. 

Натпреварот ќе се одржи во СОУ „Јосиф Јосифовски“-Гевгелија и ќе  трае 3 часа 
од 10- 13 часот. Регистрација е од 9-9,45 часот. 

Најдобрите натпреварувачи ќе добијат сертификат и награда. 

 

Ученикот кој добил информација дека е избран за учесник на натпеварот треба да 
уплати котизација во износ од 450 денари на жиро сметката:   

Назив и седиште на примач:  

РЕГИОНАЛНО ЗДРУЖЕНИЕ НА ФИЗИЧАРИ СТРУМИЦА. 

Банка на примач: Комерцијална банка АД-Скопје 

Сметка:  300030000087868  

Цел на дознака: Котизација за натпревар 

 Секој ученик, учесник на натпреварот потребно е да донесе документ за 
идентификација (ученичка книшка, пасош или лична карта). 

Средставата од котизацијата ќе бидат потрошени околу ручек и организациони 
трошоци,  (нотеси, награди, сертификати и сл.). 

За време на натпреварот со менторите ќе се одржи семинар на тема:  

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ВО ПРЕДАВАЊЕТО НА ФИЗИКА ИЛУСТРИРАНИ СО 
ЕКСПЕРИМЕНТИ СО КОНДЕНЗАТОРИ /Системот Фурие (Fourie) како нова образовна 
технологија/ 

Бројот на менторите и сите други заинтересирани наставници е неограничен. 
Котизацијата на менторите е 450 денари. Секој ментор ќе добие  сертификат за учество 
на семинар. 

 

Од организаторите 

Важно: Учениците ќе работат со низок напон 1,5 - 4,5 V.Треба да знаат да измерат 
јачина на струја во едно просто  струјно коло т.е како се вклучува мултиметарот како 
амперметар. Како се мери напон т.е како се вклучува мултиметарот како волтметар или  
како омметар. Потребно е да знаат да мерат електричен отпор, да утврдуват поларитет на 
еден галвански елемент од 1,5 волти. Потребно е да знаат  таблички  и графички да 
претставуваат анализа на експериментални мерења. Потребно е исто така да знаат 
сврзување, цртање и анализа на прости електрични шеми. Графичко претставување на 
Омов закон и да знаат што е краток спој! 
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