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FIZIKË 2 orë në javë, 74 orë në vit
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_7_FIZIKeE.pdf
• Intensiteti i rrymës në qarkun Nxënësi duhet të jetë në gjendje: . ... ja në seri e rezistencave; b) lidhja paralele e rezistencave.

AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL ...
http://www.maturashteterore.com/wp-content/uploads/2012/03/hf-elektrike.pdf
vartesie, lidhja ne seri e paralel e kapaciteteve dhe rezistencave kapacitive. ... frekuenca e rrymes elektrike ne rrotor. Momenti
elektromagnetik ne motor.

Instalimet elektrike në shtëpi dhe ndërtesa Teknika e ...
http://www.vet.al/files/library/Instalimet%20elektrike%20ne%20shtepi%20dhe%20ndertesa.pdf
Lidhja e çelësit në seri me priza të tokëzuara ... 2. Vlera e intensiteteve të rrymës në rrathët e llampave induktive dhe kapacitative janë

www.erikbotime.com
http://www.erikbotime.com/web/images/stories/plane_mesimore_9-vjecare/fizika%207.doc
Matja e rrymës në qark 1 Të dinë se nga varet ... sa është intensiteti i rrymës. 4.7 Lidhja në seri e rezistencave 1 Të tregojnë se rryma në të ...

PROGRAMI I LENDES - Faqja Kryesore
http://www.akp.gov.al/akp/images/matura_shteterore/arsimi_profesional/elektroteknik_elektrik_pergj.pdf
Lidhja në seri dhe në paralel e rezistencave. 4. Ushtrime mbi llogaritjen e një qarku me rezistenca në seri. ... Matja e fuqise ne qarqet e rrymes
se vazhduar.

NJOHURI PËR INSTALIMET ELEKTRIKE - Portali i Arsimit dhe ...
http://vet.al/files/tekste/Njohuri%20per%20instalimet%20elektrike.pdf
1.4 Lidhja në seri e llambave me një çelës të thjeshtë 12 ... Cilat janë pasojat e rrymës elektrike në trupin e njeriut? 2. Kur përdoret tokëzimi
mbrojtës? 3.

blerimdalipi.weebly.com
http://blerimdalipi.weebly.com/uploads/9/8/6/9/9869879/qarqet_elektrike__klasa_8.docx
Qarqet elektrike ne seri dhe paralele Lidhja e rezistoreve. Objektivat. mësimore: ... Percjelles te rrymes . Vizore , leter laps. Teksti shkollor: ...

mediaprint.al
http://mediaprint.al/uploads/books/plani-vjetor-FIZIKA-11BAZA.doc
Përdorë konceptin e rrymës dhe tensionit efektiv për ligjin e Ohmit në qarkun e rrymës alternative. ... Lidhja e rezistencave në seri.

HYRJE QËLLIMET
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_7_TEKNOLOGJIA.pdf
kahu i rrjedhjes së rrymës. 5.5.1. Lidhja në seri (varg) e çelësave. Analiza e veprimit ... konstatojë përdorimin e çelësave të lidhur në seri
(varg).

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT
http://izha.edu.al/programet/Programet_arsimin_profesional/Fizika%2011.pdf
... lidhja në seri e rezistencave, lidhja ... të mbledhë informacion nga burime të ndrys hme mbi zbatimet e rrymës elektrike në fushat e ...
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