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Експерименталните и нумеричките задачи од 
меѓународните олимпијади како ефикасни 

едукативни ресурси во наставата по физика во 
средното образование 

м-р Стојан Манолев 

Средно општинско училиште  „Гоце Делчев“, Валандово, Македонија    

Апстракт. На одередени часови по физика, за да бидат исполнети поставените цели, покрај 
добриот приод од страна на наставникот неопходни се и одредени едукативни содржини: 
нумерички задачи, демонстрациони обиди, експериментални задачи и лабораториски 
вежби. Еден таков неисцрпен ресурс на содржини од посочените видови се меѓународните 
олимпијади и натпревари. Во трудот се посочени извори на такви задачи и избор на 
содржини, кои со мала модификација може да придонесат за исполнување  на одредени 
цели од часовите по физика. 

Клучни зборови: експериментални задачи, олимпијади, едукација, ресурси. 

ВОВЕД 

Причина или повод за да го напишам овој труд е отсутноста од практични знаења и 
вештини кај учениците или примена на теориските знаења за sрешавање на практични 
проблеми во наставата по физика. За тоа зборуваа релативно ниското ниво на знаење на  
наши ученици од меѓународното истражување  PISA. Македонија е рангирана меѓу 
последните земји по знаење на учениците на 15-годишна возраст, според меѓународното 
тестирање PISA, реализирано од Организацијата за економска соработка и развој (OECD). 
Во однос на ова има многу причини, а јас би се задржал само на две:  Првата се однесува 
на финансиските средства издвоени од буџетот на училиштето за нагледни средства 
воопшто, а во тој контекст и на наставата по физика.  Втората причина е  недостаток од 
идеи, пристапи, интересни примери поврзани со теоријата и нивно поставување на 
одредени делови од наставниот час или на часовите за слободни воннаставни активности. 

Истражувајќи низ  литературата и електронските ресурси, [5],  јас би ги издвоил 
задачите, како нумеричките така и експерименталните, што се даваат на меѓународните 
натпревари и олимпијади по физика како едукативен ресурс, кој е многу ефикасен во 
разобличување на одредена физичка појава, потврда на одредена физичка законитост,  
практична примена и приближување на изучуваните физички закони до  спознанието на 
учениците.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ ЗАДАЧИ КАКО РЕСУРСИ  

Првиот пример што го презентирам како ресурс е една од експерименталните задачаи 
од 42 Меѓународната олимпијада по физика одржана  Бангкок, Тајланд 2011 година, [1], 
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односно „Определување на геометриската форма на  плочест кондензатор“ (Part 2. 
Determination of geometrical shape of a parallel plate capacitor). Изгледот на 
експерименталната постановка со нејзините составни делови е даден  на слика 1.  

 

СЛИКА 1.  Составни делови на експерименталната постановка. 

Карактеристики на експерименталната задача 

Од дадената експерименталната задача  се искористува релаксациониот осцилатор. 
Електричната црна кутија претставува паралелен плочест кондензатор со определена 
форма на плочите, за кои не се знае какви се (кутијата е затворена, „црна“ кутија). 

Со поголема љубопитност може да се разоткрие целата структура на 
експерименталната задача, односно сѐ да се отвори. Ако се отвори кутијата на 
релаксациониот осцилатор може да се види следното. Внатре се наоѓа интегралното коло 
NE555E, слика 2.  

 

 
СЛИКА 2.  Основен дел на релаксационит осцилатор  со неговата електрична шема. 

Без да се навлегува и истражува каква е формата на кондензаторските плочи, што е 
едно од барањата на самата експериментална задача, сега во функција на ефикасноста  се 
пренаменува истата задача. Имено и се доделува нова улога на задачата во домашни 
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услови, така што за излезот на фреквенцијата на осцилаторот се  поврзува  пиезо слушалка. 
Со поместување на горната плоча од кондензаторот може да се менува  и фреквенцијата 
која е во чујната област па може и да се регистрира звук со сетилото за слух. Други 
варијанти на промена на задачата се следните: Наместо плочест кондензатор, истиот 
може да се отстрани и да се поврзе  плочест кондензатор од стар радиоприемник, или 
кондензатор Лајденска чаша. Со промена на капацитетот од различни видови на 
кондензатори се генерираат различни звуци. Доколку се поврзе на излезот од овој 
генератор мал осцилоскоп (слика 3), може да се добијат и различни деформации на 
формата и фреквенцијата на   правоаголните импулси. Така експерименталната задача 
може да стане една интересна „играчка“ во рацете, како на учениците така и на 
наставниците, обезбедувајќи максимална сетилна ангажираност на учениците. 

 

СЛИКА 3.  Теориски опишаните  осцилации практично добиени и регистрирани на минијатурен 
осцилоскоп.            

Друг пример на едукативен ресурс е  една од експериментлните задачи  дадена на 36 
Меѓународна олимпијада по физика, одржана во Саламанка (Шпанија) 2005 година. Во 

неа е опишана  процедура за определување на Планковата константа. 
Задача: Светлината од светилка со влакно – определување на Планкова константа 

(Planck`s constant in the light of an incandescent lamp), [1]. 
Алберт Анштајн ја доразвива идејата на Планк за светлинските кванти, така што вели 

дека светлината не само што се емитира во вид на кванти туку таа така и се апсорбира [2].  
Во оваа експериментална задача  е опишана  процедура за определување на Планковата 
константа. Не навлегувајќи во целата постапка  за определување на Планковата константа 
(не е исклучено тоа да се прави на часовите) истата апаратура лесно може да биде 
искористена за објаснување на други физички својства, како на пример: 

- Својства на фоторезистори;  
- Апсорпција на светлината, апсорпциони спектри; 
- Изработка на мерните инструменти – фотометри како и нивен принцип на работа 

и  
- Примената на инструментите и на физичките закони кои стануваат повеќе јасни 

во споредба со предавања без експерименти. 
 Од посочената задача се искористува автентичната електрична шема, слика 4. 
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СЛИКА 4. Електрична шема од задачата искористена за испитување на својствата на 
фоторезисторите.  

Илустрација на реалната реализација и техничка изведба е дадена на сликата 5. 

 

СЛИКА 5.  Поставеност на потребната апаратура за испитување на зависноста на својствата на 
фоторезистор од интензитот на светлина и светлинскиот филтер. 

Шемата дадена во самата задача е едноставна за  за реализирање, а методски 
поставената апаратура претставува предизвик за нејзина реализација и конструкција во 
домашни услови и лесно сфаќање на принципот на работа на мерните инструменти, 
спектрофотометри, слика 6.  

 

СЛИКА 6. Принцип на работа на фотометар. 
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Имајќи ги во предвид горе посочените делови од дадената експериментална задача, 
учениците многу полесно ќе го разберат принципот на работа на мерните инструменти и 
еден многу практичен вовед во тематската целина поврзана со појавата спектри, природа 
на светлината, структура на супстанцата, присуство на одредени супстанци во водата за 
пиење, како нитрати, фосфати, хлор и др. 

Како трет пример би ја посочил задачата дадена на 45 Меѓународна олимпијада по 
физика одржана во Астана, Казахстан 2014 година. Таа е поврзана со испитување на 
фотодиода (Investigating a photodiode). Шематскиот приказ даден на слика 7 е автентичен 
со задачата од олимпијадата, [1]. 

 

СЛИКА 7.  Шематски приказ на елементи за испитување на фотодиода. 

Од текстот на решението на задачата корисно е да се споредат мерењата и резултатите на 
авторите на задачата, табела1, [1], со сопствените мерења и табеларно претставување на 
истите, каде со n е означен бројот на поставени филтри. 

ТАБЕЛА 1. Резултати од мерења дадени од авторите на 
задачата како информација за споредување на  мерења 

               𝑛 = 0 𝑛 = 5 
𝑅, 103Ω  𝑈, 10−3𝑉  𝑅, 103 Ω  𝑈, 10−3𝑉  
0,4 33 0,9 3 
0,6 48 4,1 18 
2,2 156 6,6 29 
3,1 213 8,0 35 
5,1 311 11,8 52 
7,4 344 15,0 66 
12,7 363 19,4 86 
17,4 370 24,9 111 
24,0 374 31,8 141 
31,5 376 38,8 170 
41,5 378 46,0 200 
51,4 379 51,9 220 
58,3 380 60,4 240 
66,6 380 67,5 252 
75,4 381 76,4 263 
93,5 382 88,2 271 
96,9 275 
99,8 276 

 
Од табеларниот приказ и решението на задачата од самите автори, може да се види и 

како треба да изгледа и како да се изработи  графикот на зависноста на напонот во 
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функција од отпорот, график 1, слика 8, [1]. Ваквите информации се полезни во смисла на 
едно ефикасно водство низ истражуваниот проблем. 

 
СЛИКА 8.  Графички приказ на зависноста на напонот од отпорот 

 

Други едукативни ресурси за зголемување на ефикасноста и ефективноста на 
часовите по физика 

Поимот ефективност подразбира барање да се изврши избор на вистинските цели, а 
потоа со користење на постоечките ресурси, да се реализираат избраните цели, [3]. 

Поимот ефикасност претставува барање да се реализираат избраните цели, со 
минимално користење на постоечките ресурси, поточно со нивното рационално 
користење,[3].  

Софискиот клон на физичарите од Бугарија и Регионалното здружение на физичарите 
од Македонија во последните неколку години организирале пет олимпијади. На 
олимпијадата се даваат само експериментални задачи. Овие задачи се посебно интересен 
ресурс за часовите по физика. Нивното користење може да биде како ефективно, така и 
ефикасно. Секој ученик што учествува на  натпреварот бесплатно ја добива целата 
експериментална постановка во функција на наставата како нагледно средство за 
кабинетот по физика. И менторот ја добива истата постановка  со тоа што и тој има 
можност во исто време со неговите ученици  да ја решава задачата. Решавањето на 
задачите од страна на менторите дава одлична можност за надградба и усовршување на 
експерименталните задачи. Текстот на задачите може да се најдат во електронската 
архива на   линкот од библиотеката на Cornell-скиот универзитет: https://arxiv.org. Покрај 
на англиски јазик, за  одредени задачи текстот е преведен и на  бугарски, македонски и 
српски јазик. Голем дел од овие експериментални задачи веќе се дел од кабинетите на 
повеќе училишта во Бугарија, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, Русија, Грција и 
Казахстан, односно од земјите кои учествувале на олимпијадите.  

Трудовите произлезени од овие олимпијади се објавени во повеќе списанија по 
физика, [4],  објавени на веб страната на Софискиот клон на физичари,  [6], и објавени на 
https://arxiv.org се: 

 
1. Volt-Ampere characteristic of "black box" with a negative resistance. Stojan G. 

Manolev, Vasil G. Yordanov, Nikolay N. Tomchev, Todor M. Mishonov. 

https://arxiv.org/
https://arxiv.org/
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2. Measuring the speed of light with electric and magnetic pendulum. Vasil G. 
Yordanov, Vassil N. Gourev, Stojan G. Manolev, Albert M. Varonov, Todor M. Mishonov. 

3. Measurement of the Boltzmann constant by Einstein. Problem of the 5-th Experimental 
Physics Olympiad. Sofia 9 December 2017, Todor M. Mishonov, Emil G. Petkov, Aleksander A. 
Stefanov, Aleksander P. Petkov, Iglika M. Dimitrova, Stojan G. Manolev, Simona I. Ilieva, Albert 
M. Varonov. 

4. Charging of capacitors with double switch. The principle of operation of auto-zero and 
chopper-stabilized DC amplifiers. Vasil G. Yordanov, Peter V. Peshev, Stojan G. Manolev, Todor 
M. Mishonov. 

5. Measuring Plank constant with colour LEDs and compact disk. Vassil N. Gourev, Stojan G. 
Manolev, Vasil G. Yordanov, Todor M. Mishonov. 
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