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МАКЕДОНСКО БИОЛОШКО ДРУШТВО 

4. ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР по Природни науки за 5. (петто) одделение (клуч) 
 

1. При едно истражување за влијанието на условите врз растот на растенијата е 
поставен следниов експеримент. Засадени се семиња во 7 саксии. Една од нив 
претставува контролен примерок (контрола) и е поставена во следниве услови: во 
затемнета просторија, редовно полевање со вода, на температура од 10 °C. 
Останатите саксии се поставени на различни места, како што е прикажано во 
табелата подолу. Пополни ја табелата, така што за условите кои се испитувани во 
однос на контролата напиши да, а ако не се испитувaни напиши не. 
 

 

 

Услови во кои е поставен 

примерокот (саксијата) Светлина Вода Температура 

Саксија 1 Темно место, со вода, 10 °C Контролен примерок (контрола) 

Саксија 2 Со светлина, со вода, 10 °C да не не 

Саксија 3 Темно место, без вода, 10 °C не да не 

Саксија 4 Темно место, со вода, 23 °C не не да 

Саксија 5 Темно место, без вода, 23 °C не да да 

Саксија 6 Со светлина, без вода, 10 °C да да не 

Саксија 7 Со светлина, со вода, 23 °C да не да 

 
_____/18 б. 

 
2. Разгледај ја следнава табела и одговори на поставените барања. Твоите одговори 

запиши ги само на предвидените линии. 
 

Ознака на 
супстанца 

Температура на 
топење / °С 

Температура на 
вриење / °С 

А –202 –80 
Б –148 –1 
В –92 95 
Г –98 63 
Д –184 –45 
Ѓ –129 32 

 
 
А) На собна температура (околу 25 °С), во гасовита агрегатна состојба се супстанците 

означени со буквите: ________, ________и ________. 

 

Б) На температура на која мрзне водата, во течна агрегатна состојба се супстанците 

означени со буквите: ________, ________ и ________. 

Одговори 
А) А, Б, Д 
Б) В, Г, Ѓ 

6 б. / ______ 



3. Илина пливајќи во морето ожеднела. Мајка ѝ ѝ донела чаша вода со мраз. Илина 
забележала ситни капки на надворешните ѕидови на чашата. По некое време немало 
ниту една коцкичка мраз во чашата, туку само течна вода.  

 
Која/кои промена/и на агрегатната состојба се опишани во текстот? Заокружи една буква 
пред точниот одговор.  
 

А) само топење  
Б) само мрзнење  
В) само испарување  
Г) само кондензација 
Д) мрзнење и испарување  
Ѓ) топење и кондензација 
Е) топење и испарување  
Ж) мрзнење и кондензација  

 
2 б. / ______ 

4. Аголот помеѓу зракот што упаѓа на огледалото и зракот што се рефлектира од 
огледалото изнесува 840. Колку изнесува упадниот агол? 

 
 

a) 1680   б) 480    в) 560   г) 420            е) 2480        f) 260 
 

(2 бод) 
5. Михаела има пет тела (А, Б, В, Г и Д) направени од различни материјали. Секое од 

нив ги осветлува со бела светлина и нејзините резултати од набљудувањата ги 
внесува во табела 

 
Тело Поведение на светлината 

А Се менува насокатана светлината 
Б Светлината е делумно блокирана 
В Светлината поминува низ телото 
Г Ја менува бојата на телото 
Д Ништо од наведеното не се случува 

 
 
Заокружете кое од телата, според поведението на светлината, најмногу личи (има 

најслични особини)на алуминиумската фолија? 
(2 бода)               

6. Каква боја има телото кое што ги апсорбира сите бои на светлината? 
 
 

a) сина        б)бела        в)црвена     г)црна 
 

(1 бод) 
7. На стаклена чаша полна со јаболков сок паѓа светлински сноп. Заокружете кој од 

понудените одговори најдобро го опишува поведението на светлината: 
 
а) Целата светлина ќе помине низ чашата со јаболков сок 

б) Дел од светлината ќе помине низ чашата со јаболков сок 
в) Светлината ќе биде целосно блокирана од чашата со јаболков сок 

д) Светлината ќе биде целосно рефлектирана од чашата со јаболков сок 

 
 

(1 бод) 



8. Кога Месечината се наоѓа помеѓу Земјата и Сонцето (на иста линија), таа фрла сенка 
на Земјата и ова појава е позната како затемнување на Сонцето. На сликата ви се 
зададени положбите на Сонцето, Месечината и Земјата при едно вакво затемнување. 

 
a) На сликата нацртете ги патеките (насоките) на ширење на светлинските зраци.  

(2 бода) 
 

б) Означете ги со (с) местата на површината на Земјата каде ќе се набљудува сенка 
(тотално затемнување), а со (п) местата на површината на Земјата каде ќе се 
набљудува полусенка (делумно затемнување). 

(3 бода) 
 
 
 

 
 
 
 

(5бода) 
9.  На графикот се дадени резултатите од мерењата на јачината на светлината во текот 

на затемнувањето на Сонцето во 1999 година. На вертикалната оска се дадени 
вредностите на јачината на светлината во килолуксови – klx (1klx – 1000 lx) , а на 
хоризонталната оска е локалното време.       
  

 

 
 
 
 
Одговорете на следниве прашања поврзани со горниот график: 
 
а) Од  11:50  (час и минути) до 13:10 (час и минути)  јачината на светлината се намалува; 

б) Од  13:10(час и минути) до 14:20 (час и минути)  јачината на светлината се зголемува; 

в) Во 13:10  (час и минути) се случило тоталното затемнување на Сонцето. 

 
 
 
За секое од времињата се дозволува толеранција +/- 5 минути. 

 
 

(8 бода) 
 

Сонце   

Месечина 
Земја 

с 
п 

п 



10. Нацртај го ликот на телото АБВГД што се добива во огледалото М и обележи ги 
соодветните точки на ликот А1Б1В1Г1Д1.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Секое точно означување на точка носи по еден бод. Се води сметка за 
симетричноста во однос на огледалото, односно растојанијата на на точките од 
огледалото.  
 

(5 бода) 
 

В 

А 

Б 

Г 

Д 

В1 

А1 

Б1 

Г1 

Д1 

М 


