
Zgjidhje klasa 12 

1.Lavjersi matematik me gjatësi l dhe dhe masë m përbëhet nga sfera me ngarkesë +q. Ai kryen 

lëkundje në një fushë elektrike homogjene me intesitet E vijat e së cilës janë të drejtuara sipas 

sipas nxitimit të rënies së lirë g. Gjeni periodën e lëkundjeve të lavjersit.          10 pikë 

 

 

2. Në pjesën e brëndshme të një sfere me rreze R =50cm, ndodhet një sferë e vogël me rreze  

r =10cm. Sfera e madhe rrotullohet rreth boshtit vertikal vetiak me shpejtësi këndore =7rad/s. 

Të gjëndet pozicioni për të cilin sfera e vogël nuk rrëshqet në lidhje me sipërfaqen e brendshme 

të sferës së madhe. Sferat të konsiderohen të lëmuara.                      10 pikë 
 



 
 

 
 

3. Dy rreze që dalin nga një burim pikësor drite janë pingul njëra me tjetrën dhe kalojnë nga ajri 

në lëng. Rrezja e parë përthyhet nën këndi 30° kurse rrezja e dytë nën këndin 45°. Të gjëndet 

treguesi i përthyerjes së lëngut.                8 pikë 



 

 

4. Një përcjellës shumë i gjatë, një pjesë e tij, është i përkulur në trajrë rrethore me rreze R. Në të 

kakon rryma me intesitet I.  

a) Gjeni induksionin  magnetik në qëndrën e pjesës së përkulur.            4 pikë 

b) Vizatoni vektorin e induksionit magnetik.               4 pikë 

c) Gjeni forcën magnetike që vepron mbi një ngarkesë +q, që lëviz me shpejtësi V pingul 

me planin e fletës dhe me kah dalës, në qëndrën e përkuljes.            4 pikë 

 



 

5.  Lavjerësi matematik me gjatësi L, shmanget me këndin  nga vertikalja që përcakton dhe 

pozicionin e ekuilibrit të tij. Mbas kësaj lavjerësi lihet i lirë nga gjëndja e prehjes. Në çastin kur 

ai kalon nëpër pozicionin e ekuilibrit, ndesh një faqe muri vertikale që ndodhet ngjitur me 

pozicionin e ekuilibrit të lavjersit. Përcaktoni këndin  të shmangies së lavjersit mbas goditjes 

me murin në rast se ai “humbet” gjysmën e energjisë kinetike të tij.         10 pikë 
 

 

 

 

 



 


