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Ushtrim 1: Një top gjuhet nga toka ne këndin 45o me horizontin. Koha e qëndrimit të tij në 
ajër  derisa prek tokën  është 2 sekonda.Gjeni:a)Shpejëtesine fillestare të topit. b)Ku ndodhet 
ai pas 1,2 sekondash? c) Sa e ka shpejtësine në këte çast? d)Trego në figurë këtë vendndodhje 
dhe shpejtësinë e trupit në këtë çast. (g=10m/s2) 

(10 pikë)
Ushtrim 2: Një trup me masë 500gram lëshohet pa shpejtësi fillestare, nga lartësia 2 metra në 
një mjedis. Duke menduar që mbi të vepron një forcë  konstante rezistencës së mjedisit prej 
1N, tregoni ekuacionin e energjisë potenciale dhe të energjisë kinetike në varësi të lartësisë nga 
niveli i referimit. b) Ndërtoni grafikëet  e tyre  në varësi të lartësisë, në të  njëjtin sistem 
koordinativ      

(10pikë)
Ushtrim 3: Një kontur përcjellës drejtkendor  me përmasa 30cm dhe 40cm, ndodhet në një 
fushë magnetike homogjene me induksion 2mT si në figurë. Në përcjellës kalon rryma  5A në 
kahun orar.a)Gjeni forcën magnetike që vepron mbi secilën nga brinjët e tij.b)Cili është efekti 
i ketyre forcave mbi konturin?                                                                                   (5 pikë)

Ushtrim 4: Në fund të nje ene me ujë ndodhet një monedhë. Nëse shihet nga sipër nivelit të 
ujit, në çfare thellësie duket monedha, nese lartësia e kolonës së ujit ne enë është 39cm? Skiconi 
një figurë.(nu=1,3 dhe na=1) 

(10 pikë) 
Ushtrim 5: Në një laborator gjenden nje numër i madh rezistencash  8Ω dhe 5Ω. Një nxënës 
do te krijojë nje qark elektrik që ta kete rezistencen ekuivalente 4,5Ω. Tegoni të paktën një 
mënyrë të lidhjes së  disa prej këtyre rezistencave dhe kryeni llogaritjet përkatëse. Skiconi 
qarkun. 

(10 pikë) 
Ushtrimi 6.Një trup zbret në planin e pjerrët me kënd pjerrësie  37o . Sa eshte koeficenti i 
ferkimit midis trupit dhe rrafshit, nëse trupi zbret në mënyrë te njëtrajtshme.? Skiconi figuren.
  (sin 37o=0,6 dhe cos 37o=0,8)                              (5 pikë)  




