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Обврски кон наставата и начин на оценување:
Присуството на наставата (предавања и вежби) е статутарна обврска на
секој студент, која се оценува со 5%.
Во текот на семестарот секој студент треба да изработи 5 домашни задачи,
кои се задаваат на часовите по вежби, а се предаваат следната недела пред
почетокот на часовите по предавања. Сите домашни задачи носат ист број
на поени, од 0-10. Максималниот можен број на поени, 5х10=50 поени,
учествуваат со 25% во формирањето на завршната оценка по предметот.
Во текот на семестарот студентите изработуваат 4 теста, сите со ист број на
поени од 0 до 10. Најслабо оценетиот тест се отфрла, така што во
оценувањето се вклучени само 3-те најдобро оценети. Максималниот број на
поени 3х10=30 поени учествува со 45% во формирањето на завршната
оценка по предметот.
Услов за добивање на потпис по предметот и излегување на завршниот
испит е да се соберат најмалку 40% според точките 1, 2 и 3.
Завршниот испит се оценува со поени од 0 до 10 и учествува со 25% во
формирањето на завршната оценка по предметот.
Табела за добивање на завршна оценка по предметот:
Вкупно
проценти
оценка

55 - 64

65 - 73

74 - 82

83 - 91

92 - 100

6

7

8

9

10

Можност за дополнително извршување на неизвршените обврски во текот на
семестарот (ненавремено предавање на домашната задача или непојавување на
колоквиум) нема да постои.
Со желба за успешна соработка ви посакувам успех во совладувањето на
предметот!
Во прилог е даден распоредот за организација на наставата во текот на
семестарот.
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Термин за одржување: СРЕДА: 09 -14
ДАТУМ

ПРЕДАВАЊА

18.02.2009

ВОВЕД, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЕХАНИКАТА

25.02.2009

ВЕКТОРИ, ПОИМ ЗА СИЛА

04.03.2009

СТАТИКА НА ТОЧКА

11.03.2009

СТАТИКА НА КРУТИ ТЕЛА ВО РАМНИНА

18.03.2009

РАМНОТЕЖА НА КРУТИ ТЕЛА, ДИЈАГРАМ НА
СЛОБОДНО ТЕЛО

25.03.2009

ТЕЖИШТЕ

01.04.2009

ТРИЕЊЕ

08.04.2009

КИНЕМАТИКА - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

15.04.2009

ПОИМ ЗА БРЗИНА И ЗАБРЗУВАЊЕ

22.04.2009

КИНЕМАТИЧКИ ДИЈАГРАМИ

29.04.2009

ДИНАМИКА - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЊУТНОВИ
ЗАКОНИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

06.05.2009

КОС ИСТРЕЛ, ХОРИЗОНТАЛЕН ИСТРЕЛ

13.05.2009

ЗАКОНИ ВО ДИНАМИКА НА МАТЕРИЈАЛНА
ТОЧКА

20.05.2009

ТЕСТ 4

27.05.2009

ТЕРМИНИ ЗА ДОМАШНИ ЗАДАЧИ

I домашна задача
Предавање на I домашна задача ; II домашна
задача
Предавање на II домашна задача
ТЕСТ 1
III домашна задача
Предавање на III домашна задача
ТЕСТ 2
IV домашна задача
Предавање на IV домашна задача
ТЕСТ 3
V домашна задача
Предавање на V домашна задача

ПОТПИСИ

Сите потребни информации и предавањата во електронска форма за предметот
МЕХАНИКА НА ЦВРСТО ТЕЛО студентите можат да ги добијат на интернет страната
на Катедрата за техничка механика и јакост на материјалите на Градежниот факултет:
http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk во “Превземања” за соодветниот предмет.
Покрај тоа, секоја литература од областа на механиката е корисна за совладување на
предметната програма.
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белешки за домашните

•

Секоја страна на врвот треба да го содржи името на студентот и бројот на
страната (1/6, 2/6, .... 6/6)

•

Сите страни треба да се поврзани со средство за спојување

•

Сите домашни треба да бидат предадени на бели листови А4 формат,
пишувани еднострано и во молив

•

Сите домашни треба да го содржат следното:
o

Скица на проблемот

o

Дефиниција на проблемот, вклучувајќи ги сите познати информации и
непознатите што треба да се најдат

o

Дијаграми на слободно тело, каде што е потребно

o

Секоја формула што е употребена – прво напишете ја, потоа во неа
заменете ги познатите информации

o

Напишете ја постапно целата задача

o

Потенцирајте (подвлечете, заокружете) го финалниот одговор или
решение

o

Вклучете ги сите мерни единици, стрелки за насочување, сите параметри
и сл.

•

Важна е читливоста. Ако не може да се прочита, или ако е проблематично да се
следи текот на решавањето, задачата ќе биде оценета како неточна.

