
Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Физика 

2. Код 2FP119612 

3. Студиска програма Математика - наставна 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика  

Катедра за математика и статистика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус на студии 

6. Академска година / семестар Втора/трет 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Тодор Делипетров 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите се воведуваат во основните поими и закони од физиката (Њутнови закони, 
Хуков закон), еластичност и пластичност на телата 

11. Содржина на предметната програма:  
Методи на испитување во физиката, структура на материјата, интеракција.  Систем на 
референција - споредбено тело, траекторија и поделба на движењата, специјална 
теорија на релативноста ( дилатација на времето и контракција на должината ). Закони 
за движењето, концепт на сила, Њутнови закони.  Работа, енергија и моќ. Еластичност 
и структура на телата: напон и релативна деформација, Хуков закон. Осцилации, 
сложување на осцилации. Браново движење.Звук и звучни 
извори.Топлина: температура, ширење на телата, состојба на гас, топење и 
втврднување, испарување, вриење. Електростатика: кулонов закон, електрична 
струја, работа и моќ на електричната струја, Џулов закон, Омов закон, 
термоелектрични појави,Лоренцова сила, магнетна пермеабилност и сусцептибилност. 
Наизменична струја: ефективна вредност на наизменичната струја, моќ на 
наизменична струја, електрични осцилации. Геометриска оптика: одбивање на 
светлината и лик кај рамното огледало, равенка на тенка леќа, оптички 
инструменти. Физичка оптика:природа на светлината, ласер, оптичка 
решетка. Атомска и нуклеарна физика: спектар на атомот на водородот, квантна 
теорија, радиоактивни зрачења, детектори и заштита, закон за радиоактивно 
распаѓање. 

12. Методи на учење:Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарскии домашно 
учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 
настава 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 



15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 

17.2 Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит 60% успех од сите предиспитни 
активности т.е. 42 бодови од двата 
колоквиуми, семинарската, 
редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тодор 
Делипетров 

Физика 1 РГФ 2003 

2. М. Делипетрев 

Б. Донева 

Физика 2 Универзитет „Гоце 
Делчев“ - Штип 

2012 

3.     

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Љ. Петковски  Општа физика Унив. ,,Св. Кирил и  
Методиј’’, Скопје 

1995 

2. З. Стојанов  Општа физика, кн.1. Унив. ,,Св. Кирил и 
Методиј’’ 

1985 

3. З. Стојанов Општа физика, кн. 2 Унив. ,,Св. Кирил и  
Методиј’’, Скопје 

1985 

 


