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1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ 
 
 
 
1.1. Назив на наставниот предмет:   ОПТИКА 
 
1.2. Образовен профил и струка на која припаѓа наставниот предмет  
1.2.1. Образовен профил: техничар за очна оптика 
1.2.2. Струка: лични услуги 
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1.3.1. Предмет карактеристичен за образовниот профил 
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1.5.2. Број на часови годишно: 108 часа 
 
1. 6. Статус на наставниот предмет 
1.6.1. Задолжителен предмет   
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2. ЦЕЛИ НА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ 
 
 По совладување на наставната програма по предметот оптика  ученикот стекнува знаења, односно се оспособува: 
 
- да ги објаснува законите на геометриската оптика; 
- да ја применува равенката на тенка леќа при решавање на пресметковни задачи; 
- да разликува конвексно од конкавно огледало; 
- да ја примени  леќата во определени оптички апарати; 
- да го објаснува поимот за кохерентност на брановите; 
- да ги познава основните појави интерференција, дифракција и поларизација на светлината; 
-  да сфати дека светлината има електромагнетна природа; 
- да го развива чувството за бојата со теоријата на основните бои; 
- да знае да ја пресмета брановата должина и фреквенцијата на светлинскиот бран со помош на равенката на Јунг; 
- да ја познава спектралната анализа и нејзината примена; 
- да ги примени во решавање на задачи (квалитативни, квантативни, нумерички и графички); 
- да го примени експериментот како научен метод и постапка; 
- да развива работни навики за користење мерни инструменти и апаратура што се користат во експерименталните 

активности;  
- да применува методи на истражувања во оптиката. 

 
 
3. ПОТРЕБНИ ПРЕТХОДНИ  ЗНАЕЊА 
 
 
 За успешно совладување на наставните содржини и за постигнување на зацртаните цели по предметот оптика, 
потребно е ученикот  да поседува знаења од наставните предмети  физика и математика. 
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4. ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 
 
4.1. Структурирање на содржините за учење 

 

Тематски целини Бр. 
на 
часо
-ви 

Конкретни цели 
 

Дидактички насоки 
 

Корелација 
меѓу темат. 

целини и меѓу 
предметите 

1. ГЕОМЕТРИСКА 
ОПТИКА 

7  
Ученикот: 
- да ги дефинира основните поими 

на  оптиката (светлосен зрак, 
светлосен извор, брзина на 
ширење на светлината); 

- да ја сфати  поделбата на 
геометриската и физичката оптика;  

- да ја разбире природата на 
светлината; 

- да го опишува патувањето на 
светлината низ вакуум; 

- да ја објаснува поделбата на 
провидни, проѕирни и непроѕирни 
тела; 

- да препознава  прозрачно од 
непрозрачно тело и обратно. 

 
- Објаснување за оптиката 

како наука во 
секојдневниот живот;  

- дефинирање на 
основните поими на 
светлината; 

- запознавање со 
различните видови 
светлосни извори; 

- демонстрирање 
прозрачно и непрозрачно 
тело; 

- објаснување на 
методите за 
пресметување на 
брзината на светлината. 

Физика  

2. ФОТОМЕТРИЈА   
 
 
 

 
11 
 

- Да ги дефинира поимите: 
сфетлински флукс, јачина на 
светлината; 

- да разликува квалитативно од 

- Опишување на ефектите 
кои ги предизвикува 
енергијата на 
светлосните извори кај 

   
Физика  
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квантитативно својство на 
светлосниот извор; 

- да дефинира јачина на светлосен 
извор;  

- да ја познава мерната единица за 
јачина на светлината; 

- да дефинира осветленост; 
- да го објаснува Ламбертовиот 

закон.  
 

 

тела кои се наоѓаат во 
нивна близина; 

- објаснување на 
дејството на светлосната 
енергија на органот за 
вид; 

- демонстрирање на 
квалитативното и 
квантитативното својство 
на светлосните извори; 

- дефинирање на поимот 
проток; 

- дефинирање на јачина 
на светлосен извор, 

- демонстрирање на 
осветлување на дадена 
површина. 

3. ОДБИВАЊЕ НА 
СВЕТЛИНАТА  

19 - Да го опишува праволиниското 
простирање на светлината; 

- да разликува сенка од полусенка; 
- да го дефинира Хајгенсовиот 

принцип; 
- да конструира лик кај рамно 

огледало; 
- да споредува конкавно и конвексно 

огледало; 
- да пресметува линеарно 

зголемување кај сферното 
огледало; 

- да ја познава примената на рамно 

- Објаснување на 
праволиниското 
простирање на 
светлината 

- демонстрирање на 
појавата  одбивање на 
светлината; 

- демонстрирање на 
појавата сенка и 
полусенка 

- опишување лик на рамно 
огледало; 

- опишување лик на 

Физика и 
математика   
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огледало; 
- да ја познава примената на сферно 

огледало. 
 

сферно огледало; 
- конструирање  ликови кај 

рамно огледало; 
- конструирање на  

карактеристични зраци 
кај сферното огледало; 

- демонстрирање на 
принципот на Хајгенс. 

4. ПРЕКРШУВА-
ЊЕ НА 
СВЕТЛИНАТА 

28 
 
 
 
 
 
 

-    Да го дефинира Снелиус –       
       Декартов закон;  
- да го познава поимот тотална 

рефлексија; 
- да ја опишува појавата 

фатаморгана; 
- да ја применува равенката за 

сферно огледало; 
- да примени карактеристични зраци 

за  конструирање  ликови кај 
сферното огледало; 

- да го дефинира поимот леќа;  
- да разликува  собирна од растурна 

леќа; 
- да конструира ликови кај собирна 

леќа во зависност од поставеноста 
на предметот во однос на фокусот 
на леќата; 

- да конструира лик кај растурна 
леќа; 

- да ја познава примена на  растурна 
и собирна леќа; 

- Објаснување на појавата  
на прекршување на 
светлината кога 
поминува од воздух во 
вода; 

- демонстрирање на  
појавата на поминување 
светлосен зрак од 
оптички поретка во 
оптички погуста средина 
и обратно; 

-  демонстрирање на  
вториот дел од Снелиус 
–Декартовиот закон; 

- демонстрирање на 
појавата тотална 
рефлексија; 

- дефинирање на  поимот 
леќа; 

- презентирање на 
разликата на  собирна од 
растурна  леќа; 

Физика и 
математика  
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- да го дефинира поимот лупа; 
- да пресметува зголемување  на 

ликот кај лупата; 
- да дефинира термин дебела леќа; 
- да споредува систем око со 

фотографски апарат; 
- да анализира релјефно гледање со 

пар очи; 
- да спореди примена на очила , 

ласер и контакни леќи. 

- добивање лик кај леќата. 
 

5. АБЕРАЦИИ 
 
 

13 
 
 

 
- Да ја дефинира појавата 

аберација; 
- да разликува сферна од хроматска 

аберација; 
- да го анализира астигматизмот и 

искривеноста на полето на ликот 
како последица на иста појава;  

- да ја препознава дисторзијата на 
ликот. 

 
- Објаснување на  

појавата аберација; 
- објаснување на  

сферната и хроматската 
аберација; 

- prika`uvawe na gre{ki 
{to se javuvaat kaj 
opti~kite instrumenti. 

Физика  

6. ФИЗИЧКА 
ОПТИКА 

30   
- Да ја објаснува природата на 

светлината; 
- да ја разликува корпускуларната од 

брановата природа на светлината; 
- да дефинира поим дифракција на  

бран; 
- да демонстрира дифракција на 

механички бран; 

 
- Објаснување на 

корпускуларната и 
брановата теорија за 
природата на 
светлината; 

- демонстрирање на  
појавата дифракција; 

- демонстрирање на 

Физика  
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- да препознава  појава на 
дифракција на светлината; 

- да разликува Френелова од 
Фраунхоферова дифракција; 

- да дефинира дифракциона 
решетка; 

  -    да дефинира поим 
интерференција; 
- да препознава појава на 

интерференцијата во природата; 
- да го демонстрира Јунговиот 

експеримент за добивање 
кохерентни извори; 

- да ја опишува трансферзалноста 
на светлинскиот бран преку 
појавата поларизација; 

- да разликува поларизиран зрак од 
неполаризиран; 

- да го демонстрира законот на 
Брустер; 

- да го дефинира поимот дисперзија 
на светлината; 

- да го анализира спектарот на 
боите; 

- да го развива чувството за бојата ; 
- да разликува  плаво небо од 

црвено; 
- да објаснува зошто маглата е бела;  
- да објаснува зошто облакот е бел.  

појавата дифракција и 
дифракциона решетка во 
природата; 

- демонстрирање на  
појава на 
интерференција; 

- презентирање на 
примери на 
интерференција во 
природата; 

- демонстрирање на  
поларизирана светлина 
со помош на полароид; 

- опишување на појавата  
на двојно прекршување 
кај исландскиот кристал; 

- демонстрирање на 
примената на 
турмалинската плоча 
како поларизационен 
уред; 

- објаснување на  појавата 
виножито во природата. 
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4.2. Наставни методи и активности на учење 
 
 Согласно целите на наставниот предмет оптика, наставникот применува современи наставни методи со кои на 
ученикот ќе му даде можност да стане  активен учесник во наставата во училница, на проекти, поврзување со заедницата 
или активности на работните места. Овие методи подразбираат примена на наставните форми за работа: работа во групи, 
во парови/тандем и индивидуално и користење на современи  наставни средства и помагала. 
 Во текот на наставата наставникот ги презема следните активности: планира, се подготвува за часот,  објаснува, 
демонстрира, дава упатства за скицирање и бележење, опишува, поставува прашања, споредува, ги користи претходно 
стекнатите знаења на ученикот, ја следи и контролира работата на ученикот, го мотивира ученикот, ги оценува 
постигањата на ученикот и др. 
 Во текот на наставата по предметот, активноста на ученикот се состои во слушање, дискутирање, прибележување, 
користење на сопствените претходно стекнати знаења, набљудување, скицирање и бележење, демонстрирање постапки, 
споредување, изработување домашни задачи, читање од дијаграми, скици и друго. 
 
 

4.3. Организација и реализација на наставата  
 
 Воспитно-образовната работа по наставниот предмет оптика се реализира преку стручно-теоретска настава во 
специјализирана училница, односно  кабинет-училница, опремена со наставни средства и помагала. Образовните 
активности се организирани во две полугодија, преку неделен распоред на часовите. Бројот на часовите кој е даден за 
одделните наставни целини во точка 4.1. од овој документ опфаќа часови за обработка на нови наставни содржини, вежби, 
повторување, утврдување. 
 

 

 

 

4.4. Наставни средства и помагала 
 

За поефикасно  постигнување на целите се применуваат разни наставни средства, помагала и материјали. Во 
зависност од наставната единица се користи: графоскоп, телевизор и видеорикордер, компјутери, дијапроектор, мерни 
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уреди, алати, материјали за работа, шеми, слики, наставни филмови кои ги третираат подготовките на оптиката, каталози  
и други наставни  средства и помагала предидени според Нормативот за простор, опрема и наставни средства за 
образовниот профилот техничар за очна оптика.   

За поуспешно совладување на целите на предметот се користи соодветна литература, и тоа: учебници и учебни 
помагала по оптика, наставни материјали подготвени од страна на наставникот, Интернет и дополнителна литература за 
наставникот.    

 

 5. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

 Оценувањето на постигањата на учениците се врши преку следење и  вреднување на знаењата и умеењата  
континуирано во текот на целата учебна година, усно, како  и писмено преку тестови на знаења кои се користат по 
обработката на секоја наставна целина и практични демонстрации. Секој ученик во текот на едно полугодие треба  да 
добие најмалку две оценки. Доколку ученикот не ја совлада наставната програма по предметот, се постапува според 
законската регулатива. 
 
 
6. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА  
 
6.1. Основни карактеристики на наставниците 
  
            Покрај условите пропишани со Законот за средно образование, наставникот по наставниот предмет оптика  треба 
да ги поседува  следните индивидуални, професионални и педагошки карактеристики: да е психофизички здрав, да го 
применува литературниот јазик и писмо на кој се изведува наставата,  да е отворен и комуникативен, отворен за 
соработка, да има соодветно професионално образование, со или без работно искуство, да ја сака педагошката работа, да 
е добар организатор, креативен, да ја почитува личноста на ученикот, да е подготвен за примена на иновации во воспитно-
образовната работа. 
 
 

 

 



 11

 

6.2. Стандард за наставен кадар 
 
 Наставата по предметот оптика  ја реализираат кадри со  завршени студии по: 

• физика;  
  со здобиена педагошко-психолошка и методска подготовка и положен стручен испит. 

 
 
 
6.3. Стандард за простор за наставниот предмет 
 
 
 Наставата  по наставниот предмет оптика се реализира во  специјализирана училница, односно кабинет-училница, 
опремена според  Нормативот за простор и опрема за образовниот профил техничар за очна оптика. 
 
 
7. ДАТУМ НА ИЗРАБОТКА И НОСИТЕЛИ НА ИЗРАБОТКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 
7.1. Датум на изработка: мај 2006 година. 
 
 
 
7.2. Состав на работната група: 
 
1. Чедомир Димовски, раководител, советник Биро за развој на образованието - Скопје 
2. Д-р Доне Гершановски, член, редовен професор Природно-математички факултет - Скопје 
3. Вера Андоновска, член, наставник по физика, ДСХТУ “Марија Кири-Склодовска” -  Скопје 
4. Маја Кочовска, член, техничар по очна оптика, Оптика “Маја” -  Скопје 
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8. ПОЧЕТОК НА ПРИМЕНА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
Датум на започнување: 1. 09. 2006 година 
 
9. ОДОБРУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
 
 Наставната програма по предметот оптика ја одобри министерот  за образование и наука со решение број 07 - 
3851/24 од  29.06.2006 година. 
 


