
Наставен план: Наставен план за 4 одделение - македонски

1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој збор означува превозно средство?

Кој ги лекува болните?

Кој збор означува врнежливо време?

Кој збор означува дел од телото?

Кое превозно средство се користи за патување по воздух?

Во лето, обично со нас носиме:



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој дел од телото го користиме кога сакаме да напишеме нешто?

Кога имаме забоболка, посетуваме:

Со кој дел од телото играме фудбал?

Кој дел од мебелот го користиме за да напишеме домашна задача?

Која форма ја има вратата?

Во зима, обично носиме:



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој дел од мебелот се користи за спиење?

Доврши ја  реченицата: I like to draw. My favourite subject is _____.

Дополни ја реченицата: The shape of the fridge is ________.

Доврши ја  реченицата : Sam’s father  flies a plane, he is a ________.

Доврши ја   реченицата: There is food in the ________.

Доврши ја реченицата: It is raining today. It is ________.

Доврши ја  реченицата: I usually keep my clothes in the________.

Дополни ја реченицата: The shape of the ball  is……..

Доврши ја реченицата: My sister is dancing. She is a……….

Дополни ја реченицата: Matt loves to play ________.



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Доврши ја реченицата:“The pupils always forget to put the garbage in the
_______. “

Доврши ја реченицата: My mom keeps the ice-cream in the _________.

Доврши ја реченицата: Oh, no! I don’t have any money in my _________.

Дополни ја реченицата: I am reading a _________.

Дополни ја реченицата: Hannah can’t read without her ________.

Дополни ја реченицата: Thomas, please turn off the _________.

Кој од следниве зборови НЕ e присвојна придавка?

Кој од следниве зборови означува глагол?

Кој од следниве зборови НЕ e именка?

Кој од следниве зборови НЕ означува показна заменка?

Кој од следниве зборови означува лична заменка?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Доврши ја реченицата: This is my coat. The coat is _________.

Дополни ја реченицата: Edward _________ football.

Како би прашале: „ Кога е роденденот на Елена“?

Како би прашале: Каде е училиштето?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: Elena
__________ homework every day.

Дополни ја реченицата: There are five ________ on the desk.

Како би кажале: Обично гледам телевизија по вечерата?

Како би кажале: Не можам да зборувам во моментов?

Дополни ја реченицата: We ___________ in the bedroom.

Дополни ја реченицата: Sally ___________ milk at the moment.

Како би кажале: Играм видеоигри со моите пријатели?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Дополни ја реченицата: I have ___ bike.

Дополни ја реченицата: How ______ money do you have?

Дополни ја реченицата: This is ___ new phone.

Дополни ја реченицата: Peter _______ a book at the moment.

На прашањето: Are there any books in the library?, ќе одговориш со:

Како би одговорил  на следново прашање: Can he read?

На прашањето: Is there any juice in the fridge?; ќе одговориш со:

Определи ја кратката  форма на исказот: He is reading.

Како би  одговорил  на следново прашање: May I drink the tea?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

На прашањето:  Is there a pen on the desk? ќе одговориш со:

Како би одговорил на следново прашање: Can you speak Macedonian?

Како би одговорил на прашањето: Do  you like to dance?

Што треба да стои пред зборот orange?

Како би кажале: Ова е мојата сестра.

Како би прашале: Смеам да го отворам прозорецот?

Одговори на  прашањето: Is there any cake in the fridge?

Како би наредиле некому да престане да зборува?

Како би кажале: Мојата мајка е наставничка.

Како прашуваме кој ден е денес?

Како честитаме Велигден?

Кога искажуваме молба велиме:



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како чеситаме роденден?

Кога посакуваме некому пријатен одмор велиме:

Како прашуваме колку е часот?

Како би прашал дали е лето?

Како учтиво би побарал да ја позајмиш книгата од другарчето?

Кога ги испраќаме гостите велиме:

Кога се заблагодаруваме некому велиме:

Когa му даваш наредба некому, велиш:

Како ќе го прашаш своето другарче каде се неговите чевли?

Како ќе го прашаш Тони како е?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како ќе го прашаш своето другарче кој е неговиот омилен предмет на
училиште?

Како ќе му кажеш на другарчето дека твето братче е многу мало?

Како ќе прашаш: Дали е твојата куќа голема?

Како ќе му кажеш на другарчето дека одиш на училиште со автобус?

Како ќе го прашаш другарчето кое е неговото хоби?

Како ќе го прашаш другарчето колку братучеди има?

Како ќе му кажеш на другарчето дека има компјутер во собата?

Кога  се извинуваш, што велиш?

Како ќе го прашаш своето другарче каде живее?

Кога замолуваш, што велиш?

Како ќе го прашаш своето другарче чиja е тетратката?

Како ќе му кажеш на другарчето дека врне?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како би прашале чиe е палтото?

Kaкo би ја опишал местоположбата на завесата во твојата соба?

Кој исказ го користиме кога посакуваме пријатен ден?

Како би прашале кое годишно време е сега?

Kaкo би го опишал своето милениче?

Кој исказ го користиме кога искажуваме дел од денот?

Како би прашал чија е маичката?

Како би прашал кога завршува часот?

Kaкo би ја опишал покривката на масата во својата соба?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој исказ го користиме кога искажуваме кое годишно време е?

Како ќе кажеш дека денес имате час по англиски?

Како ќе кажеш дека твојот брат е полицаец?

Како ќе кажеш дека има 5 книги во чантата?

Како ќе кажеш дека твоето хоби е цртање?

Како би го опишал својот велосипед?

Како ќе кажеш дека носиш сандали во лето?

Како ќе кажеш каде се наоѓа малата ламба во твојата соба?

Како ќе ја опишеш својата маичка?

Како ќе посакаш пријатен викенд?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитајте го текстот и одговорете на прашањето:
My uncle Thomas lives in a big house in the village. He has got two cats and two
dogs. The name of the dogs are Bernard and Flink. Bernard has white fur and
blue eyes. Flink is small dog, he had brown fur and a short tail. The names of the
cats are Sammy and Tammy. The cats are both furry and brown. They are
beautiful pets. Кој живее во голема куќа?

Прочитајте го текстот и одговорете на прашањето:
My uncle Thomas lives in a big house in the village. He has got two cats and two
dogs. The name of the dogs are Bernard and Flink. Bernard has white fur and
blue eyes. Flink is small dog, he had brown fur and a short tail. The names of the
cats are Sammy and Tammy. The cats are both furry and brown. They are
beautiful pets. Како се викаат мачките на чичко Томас?

Прочитајте го текстот и одговорете на прашањето:My sister Susannah is
married. She lives with her husband Christian in a big house in London. The
house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with garden. When I go there to
visit her, I have my own guest room. The carpet in that room is green with
yellow flowers. It’s like I am walking on grass. The curtains are blue and white. I
love spending time with my sister; she makes tea and cookies for me every time
I visit her.Со кого живее Сузана во куќата?

   Кој од дадените зборови означува предмет што се наоѓа во бањата?

Кој од дадените зборови означува дел од телото на животно?

Кој од дадените празници е познат како Денот на вљубените?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од дадените спортови се игра со топка?

Започни ја   следната реченица: ________ is bringing the presents for
Christmas.

1.      Доврши ја следната реченица: I need to buy new books, I should go to
the _______.

Дополни  ја следната реченица: My father rides ______ to work.

Доврши ја следната реченица: Sarah’s father delivers letters to our house, he is
our ______.

Како би прашал: Колку чинат јаболката?

   Како би прашал: Има ли млеко во фрижидерот?

   Како  ќе кажеш дека математика е твојот омилен предмет?

Како би кажал дека  Џејк може да спие цел ден?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одговори која  е кратката форма на исказот: He is sleeping.

Како точно би гласел одговорот на прашањето: “Whose jacket is this?”

Како ќе прашаш колку книги има твоето другарче во ранецот?

“Неговата сестра е наставничка” на англиски јазик гласи:

Како прашуваме каде одиш?

Како велиме дека одиме на училиште од понеделник до петок?

  Како велиме дека надвор е облачно?

    Како ќе го прашаш другарчето дали Моника е негова сестра?

Како ќе му кажеш на другарчето дека денес времето е многу ладно?

Како ќе му наредиш на своето другарче да ти го донесе палтото?

Како ќе го прашаш своето другарче кога му е роденден?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Како би ја опишал  својата мајка?

Кој исказ ќе го употребиш за да опишеш временска прилика?

Како ќе прашаш како е мачката?

Како би го опишале часот по англиски јазик?

Како ќе кажеш дека омиленото хоби на Брајан е пеење?

My parents take me and my sister to the Zoo every Saturday. We go to
see the animals in the Zoo. My favorite part is when we see the lion. He
is amazing, with the golden fur and the roaring. My sister’s favorite part
is when she sees the monkeys. After the visit to the Zoo, we go to a
family lunch. My mother doesn’t cook on Saturdays, so my father takes
us to a restaurant. Me and my sister like to spend weekends with the
family.

Каде оди семејството секоја сабота?
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Прашање

Me and my little brother share the room. I have many books and
notebooks because I go to school. He is little, and he has many toys. He
is very fond of his toys. He loves anything that has wheels, cars, bikes,
trains, motorbikes, and they are always in the middle of the room. My
parents are always buying him toys, and I don’t have space for my
books. It makes me very sad.

    Со кого авторот ја дели собата?

Me and my little brother share the room. I have many books and
notebooks because I go to school. He is little, and he has many toys. He
is very fond of his toys. He loves anything that has wheels, cars, bikes,
trains, motorbikes, and they are always in the middle of the room. My
parents are always buying him toys, and I don’t have space for my
books. It makes me very sad.
Што има авторот во собата?

My parents take me and my sister to the Zoo every Saturday. We go to
see the animals in the Zoo. My favorite part is when we see the lion. He
is amazing, with the golden fur and the roaring. My sister’s favorite part
is when she sees the monkeys. After the visit to the Zoo, we go to a
family lunch. My mother doesn’t cook on Saturdays, so my father takes
us to a restaurant. Me and my sister like to spend weekends with the
family.

Кое е омиленото животно на авторот на текстот?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

My parents take me and my sister to the Zoo every Saturday. We go to
see the animals in the Zoo. My favorite part is when we see the lion. He
is amazing, with the golden fur and the roaring. My sister’s favorite part
is when she sees the monkeys. After the visit to the Zoo, we go to a
family lunch. My mother doesn’t cook on Saturdays, so my father takes
us to a restaurant. Me and my sister like to spend weekends with the
family.
Кое е омиленото животно на сестрата на авторот на текстот?

My parents take me and my sister to the Zoo every Saturday. We go to
see the animals in the Zoo. My favorite part is when we see the lion. He
is amazing, with the golden fur and the roaring. My sister’s favorite part
is when she sees the monkeys. After the visit to the Zoo, we go to a
family lunch. My mother doesn’t cook on Saturdays, so my father takes
us to a restaurant. Me and my sister like to spend weekends with the
family.

Што прави семејството откако ќе ја посети Зоолошката градина?
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Прашање

Me and my little brother share the room. I have many books and
notebooks because I go to school. He is little, and he has many toys. He
is very fond of his toys. He loves anything that has wheels, cars, bikes,
trains, motorbikes, and they are always in the middle of the room. My
parents are always buying him toys, and I don’t have space for my
books. It makes me very sad.
Зошто авторката на текстот има многу книги и тетратки во собата?

Me and my little brother share the room. I have many books and
notebooks because I go to school. He is little, and he has many toys. He
is very fond of his toys. He loves anything that has wheels, cars, bikes,
trains, motorbikes, and they are always in the middle of the room. My
parents are always buying him toys, and I don’t have space for my
books. It makes me very sad.

Какви играчки има братчето?
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Прашање

My parents take me and my sister to the Zoo every Saturday. We go to
see the animals in the Zoo. My favorite part is when we see the lion. He
is amazing, with the golden fur and the roaring. My sister’s favorite part
is when she sees the monkeys. After the visit to the Zoo, we go to a
family lunch. My mother doesn’t cook on Saturdays, so my father takes
us to a restaurant. Me and my sister like to spend weekends with the
family.

  Зошто семејството оди во ресторан во сабота?
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Прашање

My parents take me and my sister to the Zoo every Saturday. We go to
see the animals in the Zoo. My favorite part is when we see the lion. He
is amazing, with the golden fur and the roaring. My sister’s favorite part
is when she sees the monkeys. After the visit to the Zoo, we go to a
family lunch. My mother doesn’t cook on Saturdays, so my father takes
us to a restaurant. Me and my sister like to spend weekends with the
family.

   Што обожуваат авторката на текстот и нејзината сестра?

Me and my little brother share the room. I have many books and
notebooks because I go to school. He is little, and he has many toys. He
is very fond of his toys. He loves anything that has wheels, cars, bikes,
trains, motorbikes, and they are always in the middle of the room. My
parents are always buying him toys, and I don’t have space for my
books. It makes me very sad.

Како се чувствува авторката на текстот поради тоа што родителите му
купуваат играчки на братчето?

Kaкo би ја опишал местоположбата на  вашиот часовник?
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Прашање

Кој исказ го користиме кога посакуваме пријатен одмор?

 Како го прашуваме своето другарче кaде е неговата тетратка?

Кога и  наредуваш на другарката, што велиш?

Како честитаме Божиќ?

Како би прашале чијe е пенкалото?

Како ќе го прашаш твоето другарче кога оди дома?

Како прашуваме кој е на врата?

Како би прашале кој ден е денеска?
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Прашање

 Како би прашале  некој  кога  оди на училиште?

 На прашањето : Is there any food  in the fridge ? ќе одговориш со:

Доврши ја реченицата: „These are their  toys . The  toys are………„

На прашањето : Is there a pen on  the book ? ќе одговориш со :

Доврши ја реченицата: „This is her pen”. The pen  is………„

My friend George lives in a big house. It has a big garden and five rooms. The
curtains in the house are pink and I like them very much. Во куќата има:
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Прашање

 My cousin Neda lives in a small house but she has a big garden. She has got two
dogs. The name of the dogs are Tom an Bob. Tom is black with long, brown tail
and he is Neda`s favorite dog. Bob is brown and he`s got long ears.
Каква боја е Боб?

Susan likes animals very much. She likes the animals with long tails. Her favorite
animals are cats. She has got a cat. Her friends like her cat very much. Какви
животни сака Сузан?

 My cousin Neda lives in a small house but she has  a big garden. She has got 
two dogs. The name of the dogs are Tom an Bob. Tom is black with  long, brown
tail and he is Neda`s favorite dog. Bob is brown and he`s got long ears. Кој има
кафеава опашка?

 My cousin Neda lives in a small house but she has a big garden. She has got two
dogs. The name of the dogs are Tom an Bob. Tom is black with long, brown tail
and he is Neda`s favorite dog. Bob is brown and he`s got long ears.  Како се
викаат кучињата на Неда?

My cousin Neda lives in a small house but she has a big garden. She has got two
dogs. The name of the dogs are Tom an Bob. Tom is black with long, brown tail
and he is Neda`s favorite dog. Bob is brown and he`s got long ears. Каква
градина има Неда?
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Прашање

My friend George lives in a big house. It has a big garden and five rooms. The
curtains in the house are pink and I like them very much.
Што има во куќата на Џорџ?

Како ќе го прашаш твоето другарче чиja е книгата?

Tom has one sister. Her name is Susan. She is 9. She has got brown hair, green
eyes and she is very tall. She likes reading books. Каква  боја е косата на
Сузан?

Susan likes animals very much. She likes the animals with long tails. Her favorite
animals are cats. She has got a cat. Her friends like her cat very much.Какви
животни сака Сузан?

Како чеситаме Божиќ?

Kaкo би ја опишал местоположбата на твојот компјутер?

Како би прашале чија е марамата?

Кој исказ го користиме кога посакуваме пријатен викенд?

Tom has one sister. Her name is Susan. She is 9. She has got brown hair, green
eyes and she is very tall. She likes reading books. Како е нејзиното име?
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Прашање

It is winter time. It is very cold. I usually wear my brown cap, black gloves, red
coat and my blue boots. There is a lot of snow on the streets. Кој дел од
облеката е во кафеава боја?

Tom has one sister. Her name is Susan. She is 9. She has got brown hair, green
eyes and she is very tall. She likes reading books.
Колку сестри има Том?

Кој исказ го користиме кога кажуваме дека е лето?

Кога замолуваш, што велиш?

Како го прашуваш своето другарче колку е часот?

Како ќе ја прашаш Јана каде оди?

Кога даваш наредба, што велиш?

Како го прашуваме своето другарче кој ден е денеска?
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Прашање

Tom has one sister. Her name is Susan. She is 9. She has got brown hair, green
eyes and she is very tall. She likes reading books. Кој дел од главата на Сузан
 има зелена боја?

My friend George lives in a big house. It has a big garden and five rooms. The
curtains in the house are pink and I like them very much. Кој живее во голема
куќа?

Како ќе го прашаш твоето другарче каде е неговото училиште?

Како би ја опишал твојата сестра?

Kako прашуваме кое годишно време е?

Kaкo би ги опишал завесите во твојата соба?

Кога му наредуваш на другарчето, што велиш?

Кога посакуваме некому пријатен викенд велиме:

Susan likes animals very much. She likes the animals with long tails. Her favorite
animals are cats. She has got a cat. Her friends like her cat very much. Кој ја
сака нејзината мачка?
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It is winter time. It is very cold. I usually wear my brown cap, black gloves, red
coat and my blue boots. There is a lot of snow on the streets. Колку снег има на
улиците?

Како би прашале кога завршува часот?

Кога искажуваме молба велиме:

Kako cestitame Nova godina?

Како би прашале чие е пенкалото?

 Кој исказ го користиме кога искажуваме годишно време?

Kaкo би ги опишал твоите чевли?

Како би прашале кое годишно време е сега?

Sanja`s grandparents live in a small house. She likes their bedroom. There is a
big bed, a red lamp by the bed, a small wardrobe and blue curtains on the
window in the bedroom. Каде се наоѓа црвената ламба?

Како би прашале „ Каде е кутијата за играчки“?
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Како би прашале „Кога е твојот роденден“?

Sanja`s grandparents live in a small house. She likes their bedroom. There is a
big bed, a red lamp by the bed, a small wardrobe and blue curtains on the
window in the bedroom. Коja просторија ја сака Сања?

Со кој дел од телото пишуваме?

Sanja`s grandparents live in a small house. She likes their bedroom. There is a
big bed, a red lamp by the bed, a small wardrobe and blue curtains on the
window in the bedroom. Кој живее во мала куќа?

Roberta goes to school every day. She likes her school very much. She learns
Macedonian, English, Math, Science, Music and Sports. Roberta is a good pupil.

Колку често Роберта оди на училиште?

Кога сме болни одиме кај:

Кој збор означува дел од облека?

Со кое превозно средство се возиме по вода?

Кога ни е студено  на нозете носиме:
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Кој од следниве зборови e глагол?

Доврши ја реченицата: This is her book. The book  is………

Доврши ја реченицата: These are their  books.The  books are………

На прашањето: Is there any cheese in the fridge? ќе одговориш со:

Како би одговорил на следново прашање: Canheplay basketball?

На прашањето: Is there a book on the table? ќе одговориш со:

Како го прашуваме своето другарче кaде е неговата книга?

Како би прашале чиј е моливот?

My friend Jannine lives in a small house and she has a small garden. She has got
three dogs. The name of the dogs are Max, Tish and Spotty. Max is black with
long, brown tail and he is Janine’s favorite dog. Tish is brown and she`s got long
ears.  Spotty is black and white.
Каде живее Џанин?

My friend David lives in a big house. It has a big garden and four rooms. The
curtains in the house are blue and I like them very much. Што има во куќата на
Дејвид?
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My friend Jannine lives in a small house and she has a small garden. She has got
three dogs. The name of the dogs are Max, Tish and Spotty. Max is black with
long, brown tail and he is Janine’s favorite dog. Tish is brown and she`s got long
ears.  Spotty is black and white.
Каква градина има Џанин?

My friend Jannine lives in a small house and she has a small garden. She has got
three dogs. The name of the dogs are Max, Tish and Spotty. Max is black with
long, brown tail and he is Janine’s favorite dog. Tish is brown and she`s got long
ears.  Spotty is black and white.
Како се викаат кучињата на Џанин?

My friend Jannine lives in a small house and she has a small garden. She has got
three dogs. The name of the dogs are Max, Tish and Spotty. Max is black with
long, brown tail and he is Janine’s favorite dog. Tish is brown and she`s got long
ears. Spotty is black and white.Каква боја е Макс?

My friend David lives in a big house. It has a big garden and four rooms. The
curtains in the house are blue and I like them very much. Во куќата има:

My friend Jannine lives in a small house and she has a small garden. She has got
three dogs. The name of the dogs are Max, Tish and Spotty. Max is black with
long, brown tail and he is Janine’s favorite dog. Tish is brown and she`s got long
ears.  Spotty is black and white.
Кој има кафеава опашка?

Anna likes animals very much. She likes the animals with short tails. Her favorite
animals are rabbits. She has got a rabbit. Her friends like her rabbit very much.
Какви животни сака Ана?
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My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets.
Кој живее во мала куќа?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets.
Како се викаат мачките на тетка Лили?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets.
Каде се наоѓа малата куќа на тетка Лили?

My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden.
When I go there to visit him, I have my own guest room. The carpet in that room
is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass. The curtains are red
and white. I love spending time with my brother; he makes tea for me every
time I visit him.
Каде живее Џо?
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My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden.
When I go there to visit him, I have my own guest room. The carpet in that room
is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass. The curtains are red
and white. I love spending time with my brother; he makes tea for me every
time I visit him.Со кого живее Џо во куќата?

Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor. Како се викаат браќата на Мери?

Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor.Што ѝ е хоби на Едвина?

Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor. Што сака да биде Џон?

Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school. Kate’s mom goes
to work after she leaves Kate in the school.
Со кого Кејт оди на училиште?
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Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school. Kate’s mom goes
to work after she leaves Kate in the school.За што разговараат Кејт и нејзината
мајка додека се возат?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets.
Колку вкупно миленици има тетка Лили?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets.
Каква боја е крзното на Багз?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets. Какви се мачките Миша и Николај?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets. Како изгледа Лулу?
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My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets. Како се опишани сите миленици на
тетка Лили?

My aunt Lilly lives in a small house in the village. She has got three dogs and two
cats. The name of the dogs are Bo, Bugs and Lulu. Bo has brown fur and brown
eyes. Bugs has white fur and black eyes. Lulu is a small dog, she has black fur
and a short tail. The names of the cats are Misha and Nikolay. The cats are both
furry and black. They are beautiful pets. Каде живее тетка Лили?

My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden
with flowers. When I go there to visit him, I have my own guest room. The
carpet in that room is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass.
The curtains are red and white. I love spending time with my brother; he makes
tea for me every time I visit him.Што прави  братот Џо кога има посета?

My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden
with flowers. When I go there to visit him, I have my own guest room. The
carpet in that room is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass.
The curtains are red and white. I love spending time with my brother; he makes
tea for me every time I visit him. Како изгледаат завесите во гостинската
соба?

My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden
with flowers. When I go there to visit him, I have my own guest room. The
carpet in that room is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass.
The curtains are red and white. I love spending time with my brother; he makes
tea for me every time I visit him. Што има во дворот на Џо?
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My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden
with flowers. When I go there to visit him, I have my own guest room. The
carpet in that room is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass.
The curtains are red and white. I love spending time with my brother; he makes
tea for me every time I visit him. Колку соби има во куќата на Џо?

My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden
with flowers. When I go there to visit him, I have my own guest room. The
carpet in that room is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass.
The curtains are red and white. I love spending time with my brother; he makes
tea for me every time I visit him.. За кого е оженет Џо?

My brother Jo is married. He lives with his wife Donna in a big house in
Cambridge. The house has 4 rooms and 3 bathrooms, and a yard with a garden
with flowers. When I go there to visit him, I have my own guest room. The
carpet in that room is green with blue flowers. It’s like I am walking on grass.
The curtains are red and white. I love spending time with my brother; he makes
tea for me every time I visit him. Каде спие сестрата на Џо кога ќе дојде во
посета?

Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor.
Како изгледа Едвина?
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Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor.
Како изгледа Бил?

Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor.Што сака да биде Џон?

Mary has one sister and two brothers. Her sister’s name is Edwina. Edwina is 15
years old. She has got blond hair, blue eyes and she is very tall. Her hobby is
playing handball. She is a student. Mary’s brothers are John and Bill. They are 18
and 16 years old. John is very tall and blond and Bill is short with brown hair.
John wants to be a doctor. Колку години има Едвина?

Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school. Kate’s mom goes
to work after she leaves Kate in the school.
Што сака да прави Кејт?

Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school. Kate’s mom goes
to work after she leaves Kate in the school.Каде оди мајката на Кејт откако ќе
ја остави на училиште?
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This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice for breakfast and then
she goes to school.
Каде живее Клодија Гомез?

This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice for breakfast and then
she goes to school.Што работи Клодија Гомез?

This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice for breakfast and then
she goes to school.
Каде работи Клодија Гомез?

This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice for breakfast and then
she goes to school. На кој инструмент знае да свири Клодија Гомез?
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This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice and cereals for
breakfast and then she goes to school.
Што сака да стане Клодија Гомез кога ќе заврши со школувањето?

This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice and cereals for
breakfast and then she goes to school. Што слуша Клодија Гомез секое утро?

This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice and cereals for
breakfast and then she goes to school. Што прави Клодија Гомез по појадокот?

This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice and cereals for
breakfast and then she goes to school. Што има за појадок?
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This is Claudia Gomez. She is from Spain, but lives in England. She is an actress.
She is 24 years old and she lives in a small apartment with three roommates.
She works for the Disney Channel television as an actress in shows for kids. She
also studies to be a lawyer. Claudia cannot sing or dance but she can play the
violin very well. She loves classical music and she listens to it every day from
5:30 to 8:30 every morning. After this she has fruit juice and cereals for
breakfast and then she goes to school. Каде живее Клодија Гомез со своите
цимерки?

Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school and they laugh and
tell jokes. Kate’s mom goes to work after she leaves Kate in the school.
Што прават Кејт и нејзината мајка  кога зборуваат за училиштето?

Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school and they laugh and
tell jokes. Kate’s mom goes to work after she leaves Kate in the school.
Што ѝ кажува мајката на Кејт додека ја вози на училиште?

Kate goes to school with her mom every day. Her mom is driving her car, and
Kate sits in the back seat. Kate loves driving in the car with her mom and
spending time with her. They talk about the classes at school and they laugh and
tell jokes. Kate’s mom goes to work after she leaves Kate in the school.Што
прават Кејт и нејзината мајка кога се возат до училиштето?

Кој збор означува училиштен предмет?

Кој од следниве зборови означува мебел во твојот дом?

Кој збор означува превозно средство?
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Кога е многу топло обично носиме:

Со кој дел од телото слушаме?

Кој управува со авион?

Со кој дел од телото гледаме?

Доврши ја реченицата: I like numbers. My favorite subject is …

Дополни ја реченицата: The shape of my head is a………

Доврши ја  реченицата: I want to drink something. Is there any milk in the……?

Доврши ја   реченицата: There are flowers in the……….

Доврши ја реченицата: There are clouds today. It is………

Доврши ја  реченицата: I usually keep my toys in the………..

Дополни ја реченицата: The shape of my book is a……..

Доврши ја реченицата: My mother is teaching. She is a……….

Кој од следниве зборови e именка?

Кој од следниве зборови e показна заменка?
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Кој од следниве зборови e присвојна придавка?

Доврши ја реченицата: This is your toy box. The toy box is………

Доврши ја реченицата: These are our computers. The computers are………

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата:John
………… to school every day.

Како би прашале: Каде е мојата книга?

Доврши ја реченицата: This is his pen. The pen is ............

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: Bill
…………a book at the moment.

На прашањето: Is there any coke in the bottle?ќе одговориш со:

Како би одговорил  на следново прашање: Can sheswim?

На прашањето: Are there pencils on the desk?ќе одговориш со:

Која е кратката форма на исказот: He is walking?

Како би одговорил на следново прашање: Can heplaybasketball?

На прашањето: Is there a ruler on the desk?ќе одговориш со:



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како би одговорил на следново прашање:Whose book is this?

2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Зборовите: ојде, пише, учит се напишани на: 

Бројот на слогови во еден збор зависи од:

Кој од следните зборови претставува апстрактна именка?

Кој од следните зборови е описна придавка?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Именка од женски род е:

Придавки се зборови со кои се објаснуваат:

Именките може да бидат:

Кој од следните зборови ја опишува именката цвет?

Зборовите: зумбул, трендафил и каранфил се:

Прирокот во реченицата најчесто покажува:

Зборот кој ни кажува кој ја врши работата е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во состав на една реченица мора да има:

Кој од следните зборови има исто или слично значење со зборот
јунак?

Исто или слично значење со зборот кротко има зборот:

Кој од следните празници е правилно запишан?

Кое од наведените имиња треба да се пишува во наводници?

На кој јазик е напишана реченицата: 
„Дедо Кољо ојде на воденица, да мелит жито“.? 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој збор е подмет во реченицата: „Штурецот цело лето свиреше“.?

„
Во градината на Цвета, дренот цвета
“
. зборовите Цвета,цвета во
 оваа реченица се со:

Исто значење како зборот полева има зборот:

„
Маја ја носеше црвената капа што и ја сплете баба
ѝ
“
.

Описна придавка во оваа реченица е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Со кои видови
 зборови е опишан коњот во реченицата: „Еден бел, брз
 коњ со сребрени гриви трчал по ливадите“.?

Која од следните реченици НЕ е правилно напишана?

Што се искажува во реченицата: „Седум-осум јагниња се одделија од
стадото“.? 

„Малата Роса се радува на утринската роса“. Подвлечените
 зборови во реченицата имаат:

„Нејзиното ладно лице беше обвиткано со топло шалче“.
 Подвлечените зборови во реченицата имаат:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која од следните реченици глаголот е во сегашно време?

Во која од следните реченици глаголот е во идно време?

Во која од следните реченици нема употребено лични заменки?

Во која од следните реченици има употребено лична заменка?

Во која од следните реченици правилно се употребени
наводниците?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Таа рецитираше со силни емоции“. Оваа реченица не го менува
 своето значење ако ја кажеме како:

Кој од следните зборови има најмалку слогови? 

„
Пред влезот на зградата
“. Оваа реченица не искажува целосна мисла затоа што и недостига:  

„Трајче побара прошка од учителот“. Зборот прошка
 во оваа реченица може да се замени со:

„На софрата имаше ронки леб“. Зборовите
софрата и ронки во оваа реченица може да ги замениме со: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Бебето постојано плачеше“. Со кој збор може да го замениме
подметот во оваа реченица за таа да не го промени своето значење? 

„Дрвото што го посади, порасна многу високо“. Именката во оваа
 реченица напишана во множина ќе гласи:

„Пожарникарите го изгаснаа огнот“. Подметот во оваа реченица
 може да го замениме со:

„Планинарите го освоија врвот од планината“. Подметот во оваа
 реченица може да го замениме со:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Кокичето го најави доаѓањето на пролетта“. Подметот во оваа
 реченица може да го замениме со:

„Врнеше силен дожд“
.
Како треба да го напишеме глаголот во оваа
 реченица
за таа да искажува идно време?

„Горан  со работа“
.
Кој глагол недостасува во оваа
 реченица
за таа да искажува минато време?

„Девојчето со румени образи“. Зборот румени во оваа реченица може
да се замени со:

Кој збор во реченицата треба да го промениме за да се промени
 времето на дејството во реченица?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Те чекав часа“.
Кој број недостасува во
оваа реченица за
 таа да искажува приближна бројност? 

Која од следните реченици е правилно напишана? 

„ Кој работи има“
. Оваа реченица спротивно би ја искажале како:

Која реченица е спротивна на реченицата: „Книгата стоеше на
 високата полица“.?

„Во густата и мрачна шума живееше стариот и осамен лисец“. Со
 подвлечените зборови во оваа реченица се појаснуваат: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Поштарот носи писмо“. Оваа реченица е одговор на прашањето:

Што претставува стихот?

Неколку стиха заедно прават целина која се вика:

Бројот на стихови во една строфа може да биде:

Песните се литературни дела напишани во:

Во песните може да откриеме:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Очите на мама,

  како сонце сјајни,

  како извор бистри.“

Кое изразно средство се препознава во стиховите?

Содржината на еден расказ искажана во неколку реченици го
 нарекуваме:

Читање на текст по улоги го викаме:   



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Читањето на текст со почитување на изразните вредности го
 викаме:    

Текстовите во читанките ги делиме на целини за:    

Кога во еден текст определуваме место и време на настанот,
 тогаш правиме:    

Реченицата со која ја искажуваме основната мисла на писателот кон
темата во еден литературен текст се вика:

Избрани литературни дела наменети за самостојно читање ги
 викаме:

Изразувањето на мисли и чувства во вид на стихови го викаме:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Литературно дело во кое поетот во стихови ги искажува своите
 чувства, мисли и расположенија го викаме:

Кога писателот пишува за надворешните особини на ликовите
 станува збор за:

Кратко литературно дело напишано во проза се вика:

Кога зборуваме за тоа каде се одвива настанот, мислиме за:

Носители на дејството во едно литературно дело се:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Луѓето кои пишуваат песни се викаат:

Разговорот помеѓу две личности во еден расказ го викаме:

Што претставува зборот автор?

„Горан: Еј другари ајде да играме нешто!

   Горде: Со тебе ли?

   Горан: Зошто да не?

   Горде: Затоа што не ги почитуваш правилата.“

Извадокот претставува дел од:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Горан: Еј другари ајде да играме нешто!

  Горде: Со тебе ли?

  Горан: Зошто да не?

  Горде: Затоа што не ги почитуваш правилата.“

Кои ликови учествуваат во дијалогот?

„Септември, тој месец чудесен, злат

   не значи само прв учебен час.“

  Во наведените стихови септември е претставен како:

Самостојното читање дома на задолжително избрани книги е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Маја прочита книга во која се зборува за Марко и неговите
 доживувања на село. Што е Марко во книгата?

Автор на книгата „Орхан“ е писателот:

„Тукушто влегов во коријата, кога забележав дека пред мене нешто
се мачи во високиот снег.Тоа беше една изнамоштена и гладна
зајачица. Ја зедов и ја однесов дома. Децата
ѝ
се израдуваа и цела зима се грижеа за неа. “

Кога се случил настанот во горниот извадок од текстот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Тукушто влегов во коријата, кога забележав дека пред мене нешто
се мачи во високиот снег.Тоа беше една изнамоштена и гладна
зајачица. Ја зедов и ја однесов дома. Децата
ѝ
се израдуваа и цела зима се грижеа за неа. “

Во извадокот се раскажува за:

„Таа има црна виткана коса и очи како маслинки. Нејзините румени
образи и широката насмевка
ѝ
го красат лицето. Многу е љубопитна, дружељубива и секогаш
спремна да помогне.“

Во горниот извадок прикажан е опис на:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Циркускиот шатор беше многу голем. Се состоеше од шест краци и
висока купола на која светеа разнобојни сијалички. Голем број
шарени плакати и знаменца го привлекуваа вниманието на
минувачите.“

Во горниот извадок прикажан е опис на:

„Еден жежок јунски ден, бато Кире и Керим ловеа риби по течението
на Радика. Бистрата пенлива вода во која се криеја пастрмките ги
мамеше со својата убавина. Уловот беше голем.“

Каде се случувало дејствието во горниот извадок?

„Еден жежок јунски ден, бато Кире и Керим ловеа риби по течението
на Радика. Бистрата пенлива вода во која се криеја пастрмките ги
мамеше со својата убавина. Уловот беше голем.“

Кои се носители на дејствието?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Неколку дена пред Нова година
ѝ
реков на Билјана:

-   Утре ќе одам да купам елка.
-   Тато, сакам и јас да дојдам со тебе – ми рече таа.
-   Ќе те одведам – ѝреков – Ќе ја одбереме најубавата елка.“

Во кое време се одвива разговорот?

„Најчесто, околу пладне, кога беше најтопло, почнуваше пукањето на
мразот. Исто како кога некој подалеку од вас крши орев, меѓу
дланките, пригушено полека.“

Во кое време пукал мразот?

„Најчесто, околу пладне, кога беше најтопло, почнуваше пукањето на
мразот. Исто како кога некој подалеку од вас крши орев, меѓу
дланките, пригушено полека.“

Како е прикажано кршењето на мразот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Можеби би можел да одам на училиште, но немам буквар. – му рече
Пинокио на својот татко Ѓепето. Таткото го зеде својот стар капут и
трчајќи излезе надвор. Набрзо се врати со буквар во рацете.
-   Каде ти е капутот татко? – праша Пинокио.
-   Го продадов сине.“  

     Зошто Ѓепето го продал својот капут?

„Можеби би можел да одам на училиште, но немам буквар. – му рече
Пинокио на својот татко Ѓепето. Таткото го зеде својот стар капут и
трчајќи излезе надвор. Набрзо се врати со буквар во рацете.
-   Каде ти е капутот татко? – праша Пинокио.
-   Го продадов сине.“  

     Кои ликови ги среќаваме во горниот извадок?

„Понекогаш кога есенските зраци ќе се измешаат со есенските бои на
лисјата, Билјана е весела. Но, кога небото е намуртено, кога ветрот
како јастреб што гони пилци ќе се нафрли врз лисјата и ги кине, во
Билјанините очи се вселува тага.“  

За што се раскажува во горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Понекогаш кога есенските зраци ќе се измашаат со есенските бои на
лисјата, Билјана е весела. Но, кога небото е намуртено, кога ветрот
како јастреб што гони пилци ќе се нафрли врз лисјата и ги кине, во
Билјанините очи се вселува тага.“  

Од што зависи расположението на Билјана?

„Се спријателиле магарето и лисицата па решиле заедно да тргнат на
лов. Патем ги сретнал еден лав. Лисицата, насетувајќи ја опасноста,
му пристапила на лавот и му ветила дека ќе му го предаде магарето
ако ја пушти неа.“  

За кого се зборува во претходниот текст?

„Се спријателиле магарето и лисицата па решиле заедно да тргнат на
лов. Патем ги сретнал еден лав. Лисицата, насетувајќи ја опасноста,
му пристапила на лавот и му ветила дека ќе му го предаде магарето
ако ја пушти неа.“  

Како е претставена лисицата?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Сите везден го поучуваа Жарко дека не треба да црта по книгите и
сликовниците, но кај него секогаш ќе се најдат некои непослушни
моливи.“  

За што се раскажува во горниот извадок?

„ –  Бато, кога ќе ме одведеш во забавниот парк?
-   Утре – му вети Марко на својот брат
-   А кога утре? – нестрпливо праша Дарко.
-   Кога ќе се вратиш од училиште.“   

Од текстот дознаваме дека Марко и Дарко се:

„ –  Бато, кога ќе ме одведеш во забавниот парк?

-   Утре – му вети Марко на својот брат
-   А кога утре? – нестрпливо праша Дарко.
-   Кога ќе се вратиш од училиште.“  

Помеѓу кого се води разговорот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
Ја прочита книгата до последниот ред и ја фрли на креветот.

-       Ти си лошо дете. – прошепоти фрлената книга.
-       Не, јас не сум лошо дете. Јас сум ученик. – извика Тоше.“

Размисли за постапките на Тоше и одговори кој е во право?

„Ја прочита книгата до последниот ред и ја фрли на креветот.

-       Ти си лошо дете. – прошепоти фрлената книга.
-       Не, јас не сум лошо дете. Јас сум ученик. – извика Тоше.“

Што треба да направи Тоше за да го смени мислењето на книгата?

„Диме влезе во автобусот и седна на првото слободно место. Веднаш
по него влезе девојче. Таа стискаше едно ќебенце, низ кое ѕиркаше
малечко капче. Диме рипна. Девојчето седна на неговото место и
размотувајќи го ќебето извади голема кукла. Патниците се насмеаја,
а Диме поцрвене.“

Ликот на девојчето е претставен како:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Диме влезе во автобусот и седна на првото слободно место. Веднаш
по него влезе девојче. Таа стискаше едно ќебенце, низ кое ѕиркаше
малечко капче. Диме рипна. Девојчето седна на неговото место и
размотувајќи го ќебето извади голема кукла. Патниците се насмеаја,
а Диме поцрвене.“

Како ја оценуваш постапката на девојчето?

„Диме влезе во автобусот и седна на првото слободно место. Веднаш
по него влезе девојче. Таа стискаше едно ќебенце, низ кое ѕиркаше
малечко капче. Диме рипна. Девојчето седна на неговото место и
размотувајќи го ќебето извади голема кукла. Патниците се насмеаја,
а Диме поцрвене .“

Во горниот извадок станува збор за: 

„Диме влезе во автобусот и седна на првото слободно место. Веднаш
по него влезе девојче. Таа стискаше едно ќебенце, низ кое ѕиркаше
малечко капче. Диме веднаш стана. Девојчето седна на неговото
место и размотувајќи го ќебето извади голема кукла. Патниците се
насмеаја, а Диме поцрвене.“

Со кое од следните прашања се открива местото на настанот во
горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Диме влезе во автобусот и седна на првото слободно место. Веднаш
по него влезе девојче. Таа стискаше едно ќебенце, низ кое ѕиркаше
малечко капче. Диме веднаш стана од столчето. Девојчето седна на
неговото место и размотувајќи го ќебето извади голема кукла.
Патниците се насмеаја, а Диме поцрвене .“ 

Што мислите, зошто Диме веднаш станал од столчето?

„Диме влезе во автобусот и седна на првото слободно место. Веднаш
по него влезе девојче. Таа стискаше едно ќебенце, низ кое ѕиркаше
малечко капче. Диме стана. Девојчето седна на неговото место и
размотувајќи го ќебето извади голема кукла. Патниците се насмеаја,
а Диме поцрвене .“

Кои зборови најдобро ја опишуваат оваа случка во автобусот?
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Прашање

„Литературниот к
онкурс е отворен до 20
мај
201
4
година. Од сите пристигнати творби, жири-комисијата на фестивалот,
ќе избере 30 најдобри творби, со кои авторите ќе настапат на
овогодишниот
литературен фестивал.
“

Која година ќе се одржи литературниот фестивал?

„Литературниот к
онкурс е отворен до 20
мај
201
4
година. Од сите пристигнати творби, според овој Конкурс, жири-
комисијата на фестивалот, составена од писатели за деца и млади, ќе
избере 30 најдобри творби, со кои авторите ќе настапат на
овогодишниот
литературен фестивал.
“

Кој е во состав на жири-комисијата?
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Прашање

„Петдневниот литературен к
онкурс
трае
до 20
мај
201
4
година. Од сите пристигнати творби, според овој Конкурс, жири-
комисијата на фестивалот,
ќе избере 30 најдобри творби, со кои авторите ќе настапат на
овогодишниот
литературен фестивал.
“

Кога е отворен литературниот конкурс?
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Прашање

„Ликовните творби треба да се доставуваат на следната адреса:

Славка
Јаневска
, ул. Јуриј Гагарин бр.25/ст.9, 1000 Скопје,
пош
./фа
х
:
8
82.
“

На која од следните адреси творбите ќе стасаат до Славка?

„Владо стои пред вратата и чека да влезе учителката. Приоѓа
срамежливо. Еве сега ќе признае. Ќе каже дека не ѝ ја кажал
вистината. Но како да почне и да се оправда?“

Што направил Владо?
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Прашање

„Владо стои пред вратата и чека да влезе учителката. Приоѓа
срамежливо. Еве сега ќе признае. Ќе каже дека не ѝ ја кажал
вистината. Но како да почне и да се оправда?“

Зошто Владо ја чекал учителката?

„Владо стои пред вратата и чека да влезе учителката. Приоѓа
срамежливо. Еве сега ќе признае. Ќе каже дека не ѝ ја кажал
вистината. Но како да почне и да се оправда?“

Какви чувства се кријат во ликот на Владо?

„ – Маја нацртала 13 жолти и 12 црвени балони. Колку вкупно
 балони нацртала Маја? – праша наставникот.

-   Дваесет и пет – како од пушка кажува Миле.
-   Нешто не е во ред! – вели учителот.

Кате итро се насмевнува и вели:
-
Маја нацртала дваесет и пет балони.

-   Задачата е точна – се согласува учителот.“

Зошто учителот, одговорот на Миле не го сметал за точен? 
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Прашање

„ – Маја нацртала 13 жолти и 12 црвени балони. Колку вкупно
 балони нацртала Маја? – праша наставникот.

-   Дваесет и пет – како од пушка кажува Миле.
-   Нешто не е во ред! – вели учителот.

Кате итро се насмевнува и вели: - Маја нацртала дваесет и пет
балони.
-   Задачата е точна – се согласува учителот.“

Каков ученик е Миле?

„ – Маја нацртала 13 жолти и 12 црвени балони. Колку вкупно
 балони нацртала Маја? – праша наставникот.

-   Дваесет и пет – како од пушка кажува Миле.
-   Нешто не е во ред! – вели учителот.

Кате итро се насмевнува и вели: -   Маја нацртала дваесет и пет
балони.
-   Задачата е точна – се согласува учителот.“

Кои особини ја красат Кате?

Кога точно ќе се наведе  местото, времето и хронолошкиот ред
 на настаните, станува збор за:
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Прашање

Кога се зборува за изгледот на некој предмет или суштество,
 станува збор за:

Кога зборуваме за изгледот и особините на ликовите во еден расказ
тогаш: 

Кога се зборува за лични доживувања, станува збор за:

Кога зборуваме за нешто што сме прочитале, станува збор за:
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Прашање

Кога зборуваме за изгледот на сцената на една театарска претстава,
тогаш:

Кога зборуваме за костимите на ликовите во еден филм, тогаш:

Кога пишуваме текст чија содржина на крајот ја менуваме,
 тогаш станува збор за:

Кога писмено одговараме на прашања од обработен текст, 
тогаш станува збор за:

Кога треба да пишуваме за убавините на природата, тогаш треба да:

Во која од следните реченици е даден опис на зима?
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Прашање

Во која од следните реченици е опишано годишното време пролет?

„Приредбата по повод патрониот празник на училиштето ќе се одржи
на ден 24. 5. 2014 година со почеток во 17 часот.“

Горниот извадок претставува:

„Птиците преселници одлетаа на југ, а врапчињата во своите мали
гнезда со собрани крилцата трепереа на ладниот воздух. Само на
децата не им студи. Тие облечени во топла облека со насмевки на
лицето играа на снегот.“  

Во овој извадок е даден опис на:

„Пеевме како никогаш до сега. Желбата да се победи беше голема.
Хорот долго се подготвуваше за овој натпревар. Но тремата ме
совлада, наеднаш ме обли топлина, паднав. Сите погледи беа
вперени во мене.“  

Во овој извадок е даден опис на:
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Прашање

„Стоеше на ѕидот покажувајќи го времето кое одминува. Беше
направен од старо црешово дрво. Неговите златни стрелки постојано
се бркаа меѓусебе.“  

Во овој извадок е даден опис на:

„Стоеше на ѕидот покажувајќи го времето кое одминува. Беше
направен од старо црешово дрво. Неговите златни стрелки постојано
се бркаа меѓусебе. Час беа на бројот два, час на бројот дванаесет.“ 

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?

„Апаратот црн како светнат чевел, се наоѓаше на масата. Јовица
восхитено гледаше како Јожек приоѓа кон црниот апарат, ја крева
слушалката и вели: ало, ало!“  

Во овој извадок е даден опис на:
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Прашање

„Апаратот црн како светнат чевел, се наоѓаше на масата. Јовица
восхитено гледаше како Јожек приоѓа кон црниот апарат, ја крева
слушалката и вели: ало, ало!“  

Кој гледал восхитено во апаратот?

„Една летна вечер, додека мракот полека го прекриваше полето,
светулката го промолкна главчето од тревата, го покрена своето
фенерче и почна да лета ваму-таму.“  

 Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?

„Тогаш татко ми бил мал, но знаел да се радува. Најмногу ги сакал
игрите по ливадите и градините полни со сливи, јаболкници и зрели
круши.“  

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?
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Прашање

„Јанко имаше десет години, беше слабникав и изгорен од сонцето.
Ленената, речиси бела коса, му висеше над очите што светеа.“  

Во горниот извадок е даден опис на:

„Јанко имаше десет години, беше слабникав и изгорен од сонцето.
Ленената, речиси бела коса, му висеше над очите што светеа.“  

Со кое прашање ќе дознаеме за изгледот на Јанко?

Кои зборови ги користиме за да дадеме опис на лик или предмет?       
  

„Сите везден го поучуваат Жарко дека не треба да црта по
 книгите.“         

Кој збор во реченицата треба да се изостави за таа да има спротивно
 значење? 
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Прашање

„Имам една честитка. Неколку дена ја носам и не знам каде да ја
доставам? – рече поштарот.

-       А до кого е адресирана?
-       До Елена, улица „Вардарска“, Скопје.“

Што е потребно за честитката да стаса на вистинското место?

Миле е член на новинарската секција. Тој доби задача да го
 следи училишниот турнир во кошарка. 
Кога ќе се врати оттаму тој треба да:

„Јана беше воодушевена од последната театарска претстава која ја
следеше во Театарот за деца и млади. Тоа воодушевување таа го
сподели со својата баба.“

Што направила Јана?

Дарко добил задача да пишува за посетата на Музејот на
македонската борба. Што треба да направи Дарко?  
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Прашање

Ана добила задача да ги напише своите впечатоци за сцената
 на гледана театарска претстава. Што треба да направи Ана?  

„Почитувани,

          Ве извстуваме дека во нашето училиште ќе се одржат
креативни работилници за сите ученици од
VI
 и
 VII
 одделение. Работилниците ќе ги водат стручни лица од областа на
ликовната уметност.“   

Кој податок треба да го вметнеме за известувањето да биде целосно?

Што подразбираме под ТВ-емисии?

Театарот е место каде што се одвиваат:
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Прашање

За да гледаме театарска претстава треба да појдеме во:

Телефонот е средство кое ни помага:

Дневните весници се печатат:

Учениците добиле задача да направат куклена претстава. Што
 им е потребно за тоа?

Учениците добиле задача да ги подредат книгите во училишната
библиотека. Како треба да го направат тоа?
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Прашање

При подготовката на една ТВ
-
емисија режисерот внимава на снимањето на сцените. На што
најмногу треба да внимава тој при подготовката на една
радиоемисија?

Јазикот на кој што луѓето зборуваат во секојдневната
слободна комуникација се нарекува: 

На каков јазик се напишани зборовите: дума, софра и чирак?

Кога некој усно ќе ти раскаже некоја интересна случка,
каков говор е употребен?

Која форма на изразување користиш кога пишуваш писмо до твоето
другарче?

Самогласки во македонскиот јазик се:

Кој од следниве зборови е апстрактна именка?
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Прашање

Машки, женски и среден род разликуваме кај:

Кои именки немаат множина?

Зборовите  со кои се опишуваат предметите и суштествата се:

Со употреба на описна придавка нешто се:

Кој од следните зборови е описна придавка?

Подметот во реченицата ни кажува:

Во која од речениците глаголот е во минато време?
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Прашање

Каков јазик е употребен во стиховите?

      „Девојче, мори,  девојче,

      што нар`чваше мајка ти,

      на оро да не се фашташ,

      оти е момче туѓинче“.
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Прашање

Прочитај ги внимателно стиховите и одговори:

  „Секогаш сум те китела
 со милни зборови:

    најлична,
 најслободна,
 најсреќна,
 најбогата,

    најсакана
 и уште најубавини...“

Во  стиховите зборовите со кои се опишува татковината се:     

Зборовите: се смее и пее се:

Со која од следните реченици не е искажана целосна и 
јасна 
мисла?
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Прашање

Во реченицата: Таа рецитира многу добро, кој збор го означува
вршителот на дејството?

Која од следните реченици е правилно запишана?

Во реченицата: Другарството и знаењата се најголемо богатство
,
подвлечените зборови се:

Со прашалните зборчиња: каков, каква и какво ги откриваме:

Прашалното зборче што може да ни послужи за определување на:

Како правилно треба да се напише името на училиштето Коле
Неделковски?
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Прашање

Реченицата: Са обличех, са накинџурих и врвум на пазаро, на
литературен јазик ќе се запише:

Зборот знаење ако се пренесе правилно во нов ред ќе биде:

Кој од следните зборови не е правилно поделен на слогови?

Која од речениците е напишана со лична заменка во прво лице
еднина?

Во реченицата: Малиот Миле црта големо сонце, кој збор го објаснува
подметот?
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Прашање

Во извадокот од текст:

„Слетало едно врапче во еден двор и почнало да колва зрнца. Го
забележал мачорот, му се прикрал и го фатил.“

Во кое време се одвива дејството? 

Во кое време се искажани глаголите читаше и земаше?

Што е заедничко за подметот и прирокот во една реченица?

Во реченицата: Една глава, а стотина капи, бројот стотина искажува:

Спротивно значење од реченицата: Маја секогаш е весела, има
реченицата:
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Прашање

„Тошо плаче, а дедо го теши:

– Не плачи Тошо, ти си голем, срамота е да плачеш.

– Ќе плачам, не сум голем, јас сум мал!“

Во извадокот од текстот има зборови со:

Во која од речениците подметот е изоставен?

Во која од речениците нема прирок?

„Недела е. Наскоро ќе дојдат неговите другари. За миг на улицата ќе
направат еден голем Снешко. Црните јаглени очи ќе гледаат во
разиграните деца. Ќе полетаат санките на брегот.“

Колку глаголи има во извадокот од текстот, искажани во идно време?
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Прашање

Кој збор треба да го додадеме во реченицата: На улицата Илинденска,
за таа да искажува целосна мисла?

Реченицата: Славе е умно дете, нема да го промени значењето ако:

Во реченицата: Мајка ми купи грозје од пазарот, со кој збор може да се
појасни зборот грозје?

Во која од следните реченици подметот е именка во среден род
множина?

Која од наведените реченици содржи збор со исто или слично
значење како  реченицата: Јованка е убава девојка.

Со кое прашање се определува времето на настанот во еден текст?

Кога ќе кажеме каде се случил настанот во текстот тогаш станува
збор за:
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Прашање

Целина од неколку стихови во една песна е:

По што се препознава драмски текст?

Со кое прашање се определува темата на еден прочитан прозен
текст?

Носители на дејството во прозен текст се:

Поетски слики има во:

Како е наречено читањет
o
, кога читаме по улоги?

При анализа на текст, надворешен опис се прави на:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во песна како изразно средство може да се сретне:

При обработка на текст, план се прави на:

За подобро разбирање на текст, текстот можеме да го
анализираме и поделиме на:

Носители на дејството во еден текст се:

Луѓето кои пишуваат прозни текстови се викаат:

Недовршен расказ е расказот кој нема:

Што може да се открие од насловот на едно литературно дело?
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Прашање

,,Во декември зимата пристигна со сета нејзина убавина. Нејзиното
доаѓање го најавија безбројните снежинки што непрестајно се
пластеа во дворот.“

Извадокот од текстот е:

Избраните текстови и лектирни дела најчесто се читаат:

,,Во дожд од оловни зрна,

в Баница наша страдна,

робинко кајко земјо

јунакот Гоце падна.“

Стиховите се дел од:
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Прашање

,,Татковината е вековина,

Татковината е траење,

Татковината се чува,

со разум и со знаење!“

Претходните стихови во песната претставуваат една целина која се
вика:

Еден ред од песната е:
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Прашање

Прочитај ги внимателно стиховите и одговори:

,,Татковината е вековина,

Татковината е траење,

Татковината се чува,

со разум и со знаење!“

На кого е посветена песната?

Според народната изрека: Облеката не го прави човекот. вредноста на
еден човек доаѓа од:

Компирот: Здраво, јаболче!

Јаболкото: Чао, компирче! Кажи ми, познаваш ли подобра овошка од
мене?

Како е претставено јаболкото?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитај ги внимателно стиховите и одговори:

,,Октомври вреден есента ја кани

ко лична мома на пазар да иде

средби и радост и нуди ко лани

кошници полни со плодови разни.“

Поетот, месецот октомври го споредува со:

Другарството не е само – ЈАС! Туку – НИЕ!

Според кажаното што се подразбира под другарство?

,,Била зима, дебел снег ја покри земјата, а едно сиромашно момче
требало да отиде во гората по дрва. Отишло тоа, собрало суви
прачки...“

Според видот текстот е:
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Прашање

,,Во декември зимата пристигна со сета нејзина убавина. Нејзиното
доаѓање го најавија безбројните снежинки што непрестајно се
пластеа во дворот.“

Кое прашање одговара на текстот?

На која личност те потсетува насловот на песната „Успивање на едно
дете?“

Прочитај ги внимателно стиховите и одговори.

,,Заспи ми, мило, смири се веќе,

болно си, мое сине,

на сон ќе видиш јагне и цвеќе,

болката насон ќе мине.“

Поетот со стиховите искажува:
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Прашање

Прочитај ги стиховите и одговори.

„Со љубов, ве китам:

што спасивте една мајка

денот детски пак да биде бајка.“

Што се искажува со стиховите?
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Прашање

Прочитај ја песната „Велигден“ и одговори.

ВЕЛИГДЕН

-Кажи ми мамо                                           -Најстари сказни

Велигден што е?                                          тоа се чедо,

Кажи ми, кажи                                             божествен празник

празник на кој е?                                         твој и на дедо.

Како се нарекува разговорот помеѓу мајката и детето?
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Прашање

Прочитај ги стиховите и одговори:

,,Во дожд од оловни зрна,

в Баница наша страдна,

робинко мајко земјо

јунакот Гоце падна.“

Какво чувство предизвикуваат стиховите?

Учителката го прашува малиот Пепи:

-Пепи, признај кој ти го пишувал домашното.

-Не знам, учителке, навистина не знам, вчера си легнав порано.

Во текстот, учителката и Пепи разговараат за:
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Прашање

АЛЕЈНА:

Во муслиманската религија има два големи верски празници: Фитр
Бајрам и Курбан Бајрам.

МАРКО: Како започнува празнување?

АЛЕН: Рано наутро, пред да изгрее сонцето, мажите одат во џамија.

АНИЦА: Да, и ние одиме во црква за Божиќ и Велигден.

За што зборуваат Алејна, Марко, Ален и Аница?

„Во декември зимата пристигна со сета нејзина убавина. Нејзиното
доаѓање го најавија безбројните снежинки што непрестајно се
пластеа во дворот. 
Аце ги гледаше од прозорецот и им се радуваше. Тие беа светкави и
бели.“

Кој го најавил доаѓањето на зимата?
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Прашање

Прочитај ги внимателно стиховите и одговори:

 „ Додека надвор ветерот вее

   и бело брашно од облаци сее

   песна во песна без почин се гласи

   крај огниште топло

   ноќта што ја краси.“

Која поетска слика одговара на строфата?

,,Јана има едно куче, две мачки, три гулапчиња и седум бели
глувчиња. Таа редовно се грижи за нив. Им дава храна, им ги чисти
живеалиштата и ги шета.“

Во извадокот од текстот се зборува за:
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Прашање

,,Јана има едно куче, две мачки, три гулапчиња и седум бели
глувчиња. Таа редовно се грижи за нив. Им дава храна, им ги чисти
живеалиштата и ги шета. 
Еден ден мораше да замине на пат. За четири дена требаше да
обезбеди замена.“

За што била загрижена Јана?

Учителката го прашува малиот Пепи:

- Пепи, признај кој ти го пишувал домашното.

- Не знам, учителке, навистина не знам, вчера си легнав порано.

Помеѓу кого се води разговорот во извадокот од текстот?

Во одделението на Јана, ист текст читале четворица ученици. Кој од
нив внимавал на изразното читање?
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Прашање

,,Мајката: Ало! Повелете, овде станот на Петревски.

Јана: Ало, Ана!

Мајката: Да, Јана е на телефон, повелете!

Јана:  Ама која Јана? Јас сум Јана!

Мајката: Па, и јас сум Јана.

Јана: Но, мене ми треба Ана Петревска!

Мајката: Ана е мојата ќерка.

Јана:  Простете, заборавив! Јас сум Јана Димовска, училишна
другарка на Ана.“

Зошто не можеле да се разберат мајката и Јана како соговорници?
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Прашање

,,Мајката: Ало! Повелете, овде станот на Петревски.

Јана: Ало, Ана!

Мајката: Да, Јана е на телефон, повелете!

Јана:  Ама која Јана? Јас сум Јана!

Мајката: Па, и јас сум Јана.

Јана: Но, мене ми треба Ана Петревска!

Мајката: Ана е мојата ќерка.

Јана:  Простете, заборавив! Јас сум Јана Димовска, училишна
другарка на Ана
.“

Каде згрешила Јана?
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Прашање

,, –
Зошто плачеш?

–
Ми се јаде... Ќе умрам од глад... –
продолжи да цимолка.

–
Ајде со мене...Цела есен работев и имам доволно храна за двајца.
Ама немој да заборавиш: –
Работата е чесна, а мрзата е срамна...

–
Благодарам, ќе ти се оддолжам!“

Пораката на писателот ја изразува реченицата:
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Прашање

,, –
Зошто плачеш?

–
Ми се јаде... Ќе умрам од глад... –
продолжи да цимолка.

–
Ајде со мене...Цела есен работев и имам доволно храна за двајца.
Ама немој да заборавиш: –
Работата е чесна, а мрзата е срамна...

–
Благодарам, ќе ти се оддолжам!“

Размисли и одговори, која изрека одговара на содржината од
извадокот на расказот?
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Прашање

Крушата: Што ви е вам? Ова бојно поле ли е?

Компирот: Секој сака да биде најдобриот. Ете што е!

Јаболкото: Кажи, тетка крушо, нели јас сум најдоброто овошје?

Портокалот: Не ти, туку јас!

Бананата: Не ти, туку јас, да знаеш!

Со кое од следните прашања се открива причината за нивната
расправија?
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Прашање

,,Крушата: Што ви е вам? Ова бојно поле ли е?

Компирот: Секој сака да биде најдобриот. Ете што е!

Јаболкото: Кажи, тетка крушо, нели јас сум најдоброто овошје?

Портокалот: Не ти, туку јас!

Бананата: Не ти, туку јас, да знаеш!“

Кој од лицата ја истакнал темата на разговорот?
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Прашање

,,Три езера, стари планини

чувај во срцето.

На Балканот топло катче си

еј, Татковино!

Нека грее спокојно 

тука сонцето,

ти си се што имаме

еј, Татковино!“

Поетот во стиховите искажува чувство на:
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Прашање

,,Три езера, стари планини

  чувај во срцето.

  На Балканот топло катче си,

  еј, Татковино!

  Нека грее спокојно

  тука сонцето,

  ти си се што имаме

  еј, Татковино!“

 Пораката што ја упатува поетот преку стиховите се однесува за: 
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Прашање

,,Октомври сиот се кити со злато

    и златни бои насекаде има

    златници безброј се ројат по патот

    што ветрот палав повезден ги кине.“

Во стиховите, зборовите злато, златни бои и златници имаат:

,,Октомври вреден есента ја кани

   ко лична мома на пазар да иде

   средби и радост и нуди ко лани

   кошнички полни со плодови разни.“

Во стиховите, месецот октомври е претставен како живо суштество
затоа што:
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Прашање

,,Старата рипка се насмеала:

 –
Верувам дека можеш да стигнеш до крајот на морето, само ако не те
лапне некоја поголема риба. Ќе ја зине устата и – ам! – ти си веќе
внатре, во нејзиниот мев.

Рипчето се исплашило од таа мисла.

–
Сепак подобро е јас да ги вежбам перките во нашава куќа. Денес ќе
свртам многу кругови.

–
Така мило, ти си умно –
одговорила старата рипка. – Зошто ти е морето кога си имаш толку
убава куќа.“

Што му предочила старата рипка на малото рипче?
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Прашање

,,Еден ден поштарот Мрзливко требаше да однесе едно необично
писмо. 
Беше испратено од некој остров на Атланскиот Океан.

– 
Веројатно е од нејзиниот син, си мислеше поштарот Мрзливко и не
згреши. Синот ја известуваше мајка си дека конечно им избегал на
пиратите и се враќа дома. Среќна насмевка го огреа нејзиното лице.

Тажната госпоѓа повеќе не беше тажна, а и мрзливиот поштар не
беше веќе мрзлив.“

Што ја направило среќна тажната госпоѓа?
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Прашање

,,Еден ден поштарот Мрзливко требаше да однесе едно необично
писмо. 
Беше испратено од некој остров на Атланскиот Океан.

– Веројатно е од нејзиниот син, си мислеше поштарот Мрзливко и не
згреши. Синот ја известуваше мајка си дека конечно им избегал на
пиратите и се враќа дома. Среќна насмевка го огреа нејзиното лице.

Тажната госпоѓа повеќе не беше тажна, а и мрзливиот поштар не
беше веќе мрзлив.“

Размисли и одговори: Што го натерало мрзливиот поштар повеќе да
не биде мрзлив?

Домот на културата ,,Бели Мугри“ во Кочани  распишува ликовен
конкурс кој е отворен до 30 септември 2014 година. Жири-комисијата
составена од истакнати ликовни уметници ќе избере 20 најдобри
ликовни творби, кои ќе бидат изложени во фоајето на Домот на
културата.

До кога трае ликовниот конкурс?
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Прашање

Домот на културата ,,Бели Мугри“во Кочани  распишува ликовен
конкурс кој е отворен до 30 септември 2014 година. Жири-комисијата
составена од истакнати ликовни уметници ќе избере 20 најдобри
ликовни творби, кои ќе бидат изложени во фоајето на Домот на
културата.

Каде ќе бидат изложени најдобрите ликовни творби?

,,Еден ден поштарот Мрзливко требаше да однесе едно необично
писмо. 
Беше испратено од некој остров на Атланскиот Океан.

– Веројатно е од нејзиниот син, си мислеше поштарот Мрзливко и не
згреши. Синот ја известуваше мајка си дека, конечно, им избегал на
пиратите и се враќа дома. Среќна насмевка го огреа и нејзиното
лице.

Тажната госпоѓа повеќе не беше тажна, а и мрзливиот поштар не
беше веќе мрзлив.“

Која особина ја поседува поштарот?
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Прашање

Прочитај ја внимателно песната и одговори.

                     Моето село

               Далеку таму на југ,
               ко грутче чисто бело,
               скриено таму лежиш
               ти мое мало село.
 
                Од тебе спомен чувам
                во срце мое мило,
                спомен на селско школо,
                мајчино топло крило.
 
               Ти праќам топол поздрав
               ти снежно грутче бело,
                мислите мои летаат,
                кон тебе родно село.  

Поетот му испраќа топол поздрав на неговото село затоа што:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитај ја внимателно песната и одговори.

                      Моето село

               Далеку таму на југ,
               ко грутче чисто бело,
               скриено таму лежиш
               ти мое мало село.
 
                Од тебе спомен чувам
                во срце мое мило,
                спомен на селско школо,
                мајчино топло крило.

Што искажува поетот со стиховите во песната?

Кога ќе прочитам одреден текст, можам да го:

Набљудувањето на некој предмет, може да се:

Посетата на некоја културна институција можеме да ја:
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Прашање

Кога има опишување се користат зборови за:

Ако кажам на моите другари за тоа кога и каде ќе се одржи некој
настан, тогаш јас применувам:

Што треба да направиш за усно да прераскажеш еден текст?

За доживеан настан можам да раскажувам кога:

Што треба да направиш за да напишеш писмо до непознато другарче?

Што треба да содржи покана, за одржување на одреден настан?
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Прашање

Известување може да се користи за:

Какви реченици најмногу употребуваме при опишување по даден
план?

Од нејзината уста излегуваат бисери.
Со оваа реченицата може да се:

Што дознаваме со прашањето: Каков е?

Во училиштето имало потреба да се направи известување за некој
настан. Кој треба да го подготви известувањето?

При писменото изразување треба да внимаваме на:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Сите знаеме што е тоа грозд, нели?

Ќе речете: - Чаталеста низа со црвени или бели зрнца грозје, зрее на
сонце и слатко се топи во устата.“

Во извадокот има:

Како треба да се однесуваме кога разговараме со некој?

Кога зборувам за нешто што лично сум го доживеал, тогаш јас:

„Слетало едно врапче во еден двор и почнало да колва зрнца. Го
забележал мачорот, му се прикрал и го фатил.“

Која форма на изразување е прикажана во горниот извадок?
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Прашање

Маја прераскажувала текст запазувајќи го редоследот на настаните.
Според тоа, таа:

Баба му на Раде постојано му вели: Леле, скраја да е од тебе!

Со кој збор може да се замени зборот скраја за реченицата да не го
изгуби значењето на исказот?

Зоран сакал да учествува во наградна игра на Лотарија на
Македонија. Тој на пликот само запишал до кого го испраќа. Дали
Зоран може да се надева на добивка?

,,Слетало едно врапче во еден двор и почнало да колва зрнца. Го
забележал мачорот, му се прикрал и го фатил“

Со кое прашање ќе дознаеме за местото на настанот?
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Прашање

Ученикот Сашко гледал театарска претстава. Тој кога си отишол дома
своите впечатоци ги споделил со своите родители.

Што направил Сашко?

Во училиштето на огласната табла има известување:

,,Се известуваат родителите на учениците од прво одделение дека ќе
се одржи предавање во петок.“

Што недостасува во известувањето за да тоа биде целосно?

,,Во клупата пред Перо седи Мира. Таа си врза панделка на
плетенката. Перо мисли како да ја повлече Мира за плетенката.
Учителката ја повика Мира да излезе на табла.“

Со кое прашање ќе дознаеме за намерата на Перо?
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Прашање

Голема книга во која се собрани голем број информации од повеќе
научни области се вика:

За изведба на театарска претстава треба да се подготви:

Куклена претстава е:

За да доживеам и разберам радиодрама треба да ми помогнат:

O
бразовни, научно–популарни емисии, серии, народни приказни и
детски квизови
се:

Што ќе искористиш ако сакаш да си ги зголемиш знаењата за нешто
што тебе те инересира?
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Прашање

Учителката за домашна работа им дала на учениците да изгледаат
една образовна ТВ-емисија. Кој од следните ученици си ја завршил
домашната задача?

Ако при подготовката на една радиоемисија режисерот внимава на
снимањето и монтирањето на звучните ефекти, на што ќе внимава
режисерот при подготовката на ТВ-емисија?

Како започнува дејствието во даден текст дознаваме од:
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Прашање

„Дом голем и светол,

  секаде да има на светов
.

  Во таков дом треба да шета,

  секое дете на оваа планета.“

Што порачува поетот преку оваа строфа
?

„Сите везден го поучуваат Жарко дека не треба да црта по
 книгите.“        

Со кој збор може да го замениме зборот везден за реченицата да
 не го изгуби своето значење?
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Прашање

„Еднаш некој селанец закопал десет златници во еден агол од својата
градина. Но, соседот го видел и уште истата ноќ ги украл
златниците.“

Каков човек бил соседот?

Колку самогласки има во македонскиот јазик?

Кој од наведените зборови е глагол?

Кој од следните зборови е именка?

Кој од следните глаголи е во сегашно време?

Слично значење на зборот црвено има зборот:
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Прашање

„Саноќ лежам мајко, саноќ плачам,
чаша солзи мајко наполнувам.
Бела риза мајко натопувам,
И ја редам на мои бели гради.“

Во извадокот од народното творештво подвлечените зборови се:

Која од следните реченици е правилно напишана?

Во реченицата: Петре гордо влезе во Училиштето „8 Септември“,

неправилно запишан збор е:

Во реченицата: Гоце Делчев беше храбар јунак, зборот храбар може

да го замениме со:
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Прашање

Во реченицата: Лејла тивко зборуваше со својата мајка, зборот

зборуваше може да го замениме со:

Зборовите во реченицата: Баба прави слатка пита од сливи, се

составени од:

Во реченицата: Јане и Јана се добар пар, збровите Јане и Јана може
да

ги замениме со:

Бројот во реченицата: Кире во џебот имаше 236 денари, може да го

запишеме како:
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Прашање

Кој вид на збор употребуваме кога пишуваме подмет во реченицата?

Во реченицата: Кате везе перниче, прирокот може да го замениме со
збор кој покажува:

„Сторил ниет Зајко, Зајко да се жени.
Зајко кокорајко, токмо младожења.“

Подвлечените зборови во текстот може да се заменат со:

„Појди горе во одаја тетко Катерино,

ем благо да си земиш, ем кафе да си пиеш.“Подвлечените зборови во текстот
може да се заменат со:

Соржината на еден расказ искажана во неколку реченици

претставува:
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Прашање

За текст кој е напишан во стихови велиме дека е:

Додека ги читаме стиховите во песните откриваме:

Темата во еден расказ претставува:

„Еднамека како свила трева,
израснала пред нашата зграда,
кој ќе мине цврсто тој ја гази,
не му паѓа на ум да ја пази.“

Во наведените стихови тревата е претставена како:
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Прашање

„Таа вечер беше многу студено. Миле се враќашеод училиште. Пред

дворната врата стоеше непознато кученце, кое тивко цвилеше. Миле
без двоумење го зеде кучето, го стави покрај печката и му даде да
јаде. Тоа беше почеток на едно големо пријателство.“

Кога се случил настанот во горниот извадок од текстот?

„Борче беше многу палаво дете. Тој со своите фломастери постојано

нешто шараше по училишната клупа, столчето, ѕидот. Така беше
секој ден.
Доста е веќе! – извика клупата. Ти си лошодете! – прошепоти
столчето. Толку години сум тука - се јави ѕидот - но ниту едно дете
не се однесувало вака кон училишниот мебел.“

Која е темата во горниот извадок?
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Прашање

„Борче беше многу палаво дете. Тој со своите фломастери постојано

нешто шараше по училишната клупа, столчето, ѕидот. Така беше
секој ден.
Доста е веќе! – извика клупата. Ти си лошодете! – прошепоти
столчето. Толку години сум тука - се јави ѕидот - но ниту едно дете не се
однесувало вака кон училишниотмебел“.Која е пораката од овој извадок?

„Пипи Долгиот Чорап е девојче со пегаво лице и сини очи. Таа има

густа црвена коса, која секогаш ја носи сплетена во две плетенки.
Тие постојано штрчат над нејзините уши. Но, на Пипи тоа воопшто
не и пречи.“

Во горниот извадок прикажан е опис на:

„Си бил еден стар штрк кој го имаше пропатувано целиот свет.

Секоја година во јули, другите штркови доаѓаа во неговото гнездо
за да им раскажува нешто важно што го видел на догото патување.“

Кога се случува дејствието во претходниот извадок од текст?
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Прашање

„Ана и Игор стоеа покрај прозорецот од својата соба и тивко

разговараа. Сакаа да ја изненадат својата мајка за нејзиниот
роденден. Ана ја суреди собата, а Игор го купи омиленото цвеќе
на мама.“

Кога се случува дејствието во претходниот текст?

„Ана и Игор стоеа покрај прозорецот од својата соба и тивко

разговараа. Сакаа да ја изненадат својата мајка за нејзиниот
роденден. Ана ја суреди собата, а Игор го купи омиленото цвеќе
на мама.“

Каде се случува дејствието во претходниот текст?

„Ана и Игор стоеа покрај прозорецот од својата соба и тивко

разговараа. Сакаа да ја изненадат својата мајка за нејзиниот
роденден. Ана ја суреди собата, а Игор го купи омиленото цвеќе
на мама.“

Од текстот дознаваме дека Ана и Игор се:
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Прашање

„Стојна беше многу убава и стројна мома. Висока како топола, со лице

бело црвено како тетовско јаболко.“ Со што е споредувана Стојна?

„Жубори и нешто тивко мрмори,
поточе бистро сред шума густа,
и патник кога оттука мине,
натопува сува и жедна уста.“

Која поетска слика е прикажана во горенаведените стихови?

Со прашањето: Каде живее Петре? се открива:

Претставата ќе започне во 18 часот. Од исказот дознаваме:

Оваа таблае поставена на вратата на една ординација:
Работно време Секој ден од 7:00 до
20:00 часот,освен во недела Од натписот дознаваме дека ординацијата НЕ
работи само во:
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Прашање

„Основното училиште „8 Септември“ во својата годишна програма

има планирано две еднодневни екскурзии и еден излет во блиската
околина.“

Со прашањето: Што планира основното училиште? дознаваме:

Внимателно прочитај ги следните стихови:
„Сакам да сум птица
со големи широки крилја,
па да летнам низ просторот ширен
до небото слободно да се вивнам.“

Кој е мотивот во стиховите?

Определи со кои зборови може да ја дополниме следната реченица:

Неговата мајка беше вредна и работна како .................

Краток текст во кој точно е наведено местото и времето на некој

настан го викаме:
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Прашање

Кога зборуваме за лик од гледана театарска претстава тогаш правиме:

Текстот кој започнува со зборовите „Драго, непознато другарче!“ се

нарекува:

„Таа година зимата дојде одненадеш. Снегулките непрестано паѓаа

побелувајќи ги покривите на куќите. Набрзо сè беше бело,
дрвјата, патиштата, полињата.“

Во овој извадок е даден опис на:

„По каллив пат низ дабова шума одиме стрико Марко, Бошко и јас.

Под нашите боси нозе шлапка калта. Стрико Марко оди напред а
ние по него. Реката ја минавме кога излегуваше сонцето.“

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кога сакаме да опишеме некој лик или предмет најчесто користиме:

„Секое попладне дедо Коле седнувал покрај печката и полека ја

виткал последната цигара со тутун. Наеднаш се слушнал лаежот на
кучето. Тој го навестил доаѓањето на децата.“

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?

Библиотеката е место каде:

Енциклопедиите служат за:

Во театар одиме да гледаме:

Време(сегашно,минато и идно) имаат:

Кои од наведените именки имаат ист род?

Општа и конкретна именка претставува зборот:

Во која од речениците зборот малиот го објаснува подметот?

Ако слушнам и прочитам за тоа кога и каде ќе се одржи некој настан, тоа е:
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Прашање

„Остана само еден пожолтен лист на гранките од стариот даб. Тој
храбро се спротиставуваше на ветрот. Неговите другри одамна лежеа
околу стеблото на дабот, правејќи мек шарен килим од лисја.“  За кое
годишно време ни раскажува писателот?

Била зима, дебел снег ја покри земјата, а едно сиромашно момче требало да
отиде во гората по дрва. Отишло тоа, собрало суви прачки...
     Темата во горниот извадок е:

„Ветерот ги носеше жолтите лисја. По гранките на дрвјата висеа
зрели овошни плодови. Едни – жолти, други – црвени, но сите опојно
мирисаа. Ластовичките заминаа на југ. Само што не паднала првата
слана.“         

Кое годишно време е опишано во горниот извадок од текст?
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Прашање

„Наутро, подготвувајќи се да тргне на работа, таткото му се обрати на
Орхан:

-          Орхан, донеси ми го мантилот!
-          Мамо, донеси му го на тате мантилот! – рече Орхан.
-          Орхан, дај ми ги чевлите! – рече таткото.
-          Мамо, дај му ги на тато чевлите! – рече Орхан.“  

Помеѓу кого се води дијалогот во горниот извадок од текст?

Придавките се зборови што ги појаснуваат:

Кои од следните зборови може да ги замениме со личната заменка тие?

Во реченицата:Малата Јана со радост вози велосипед, апстрактна именка е:

Според бројот на самогласките во зборот го определуваме бројот на:

Кои од наведените именки се од женски род?
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Прашање

Зборовите: спие, играше и јаде се:

Зборовите зелена и дрвена се:

Која од следниве именки претставува конкретна именка?

Која од наведените именки е конкретна именка и е од машки род?

Што е заедничко за зборовите милост и радост во однос на буквите во нив?

Кој од наведените броеви ќе го употребиме за да искажеме приближна
бројност?

Која од следните реченици содржи описни придавки?
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Прашање

Определи колку именки во женски род има во дадените стихови:
“Девојче, мори, девојче,
што нар`чваше мајка ти,
на оро да не се фашташ
оти е момче туѓинче“.

Кај која од следните именки НЕ може да образуваш множина?

Во реченицата: Радост, тага и болка чувствува секој од нас, има имeнки кои
искажуваат имиња на нешта кои:

Подметот во реченицата: Детето ќе учи со мене, може да се замени со:

Кои од наведените зборови имаат ист број  слогови?

Во која од следните реченици НЕ се искажува приближна бројност?
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Прашање

Определи кој збор е подмет во реченицата: Новогодишната вечер започна
весело.

Во реченицата: Трајче им испрати честитка преку Интернет, зборот Трајче
претставува:

Во која од речениците дејството се врши во моментот на зборувањето?

Одговори какво значење имаат подвлечените зборови во реченицата:
Човекот со бела коса во градината користеше коса.

Ако во реченицата: Коле работи во фабрика за чевли, прирок е зборот
работи, тогаш во реченицата: Таа продава на градскиот пазар, прирок е:
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Прашање

Милан знаел за слог, ама не бил сигурен дали знае да пренесува дел од збор
во нов ред. Добил задача да го пренесе зборот библиотека. Тој во нов ред го
пренел зборот биб – лиотека.
Дали Милан правилно го пренел зборот?

Ако во реченицата: Книгата стоеше на високата полица. го изоставиме
зборот книгата, тогаш реченицата ќе нема:

Подметот во реченицата: Маре редовно тренира ракомет, претставува:

Во реченицата: Јас и бато редовно играме шах, подметот е претставен со:

Јован со потешкотии ги учел личните заменки. Тој во еднина ги напишал
следните заменки: Прво лице-јас Второ лице-ти, Трето лице-тие, вие, ние.
Што, според тебе, не научил Јован?

Бројот во реченицата: Марко во џебот имаше 256 денари, правилно се
запишува како:
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Прашање

Ивица ја запишал реченицата: Мојот другар ,,Павле Стојанов” се запиша во
ОУ Рајко Жинзифов. Дали Ивица ги познава правописните правила?

Ученичката Стела во опис на лик ги користела зборовите: висок, црн, добар
и одговорен.

Зошто Стела користела вакви зборови?

Со прашањето: За што се зборува во текстот се открива:

Стихот во една песна претставува:

Ако еден расказ нема завршен дел, тој е:

Какви слики создава поетот преку стиховите?
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Прашање

Дождот студен вчера го срони
маките му ги скрати.
„Штом пролет дојде - порака прати -
Ќе разлиста и ќе се врати!“
Како што поетот го претставил листот штом преку него порака ни праќа?

Реченицата: Книгата е твојот најдобар пријател, претставува:

„Септември ни долета
со утрата разладени,
не сме изненадени!“
Последните два стиха во строфата завршуваат со:

Ако писателот сака да ни каже нешто преку својот текст, велиме дека тој:
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Прашање

Дождот студен вчера го срони
маките му ги скрати.
„Штом пролет дојде - порака прати -
Ќе разлиста и ќе се врати!“
Зборовите скрати, прати, врати во стиховите се:

Со прашањето: Кои се носители на дејствието во еден расказ? се откриваат:

Определи во кој вид литературна творба се случуваат чудни нешта и
најчесто имаат среќен крај - доброто го победува злото.

„Слава и чест на борците смели
кои го дадоа животот смел,
За слобода на нашиот народ
во тешкиот и крвав бој.“
Што искажува поетот преку стиховите?

Многу е љубопитна, дружељубива и секогаш спремна да помогне.

Во реченицата е даден опис на:
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Прашање

Мечето на мечката и` вели вака:
„Ќе седам будно зимава, сон не ме фаќа,
многу ме интересира да видам како пак
лисјата на дрвјата се враќаат!“
За каква особина на мечето станува збор во извадокот од текстот?

„Беше прекрасна есенска вечер. Од некаде намина детето Нино.
Запре пред споменикот-коњаник и му рече:

-Почитуван господине витезу! Зошто не слезете малку од коњот за да
прошетате меѓу пожолтените липи околу плоштадот?

Во кој дел од денот се случил настанот на плоштадот?
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Прашање

„Последниот лист на гранката стои

облеан во тага и солзи,

шумата е пеплосана, без бои

по небото темен облак ползи.

Осамен, пожолтен, сув,

да ти падне за него жал,

на се` околу себе и нем и глув

ќе се најде бргу во кал...“

Според содржината, стиховите се дел од:

Определи со кое од наведените размислувања се поврзува народната
поговорка: Облеката не го прави човекот.
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Прашање

„Еден селанец имал документ напишан на турски јазик и се чудел кој да му
го прочита. Одејќи по патот сретнал ефендија со чалма - значи оџа.
-Ефенди, ефенди - му викнал - прочитај ми го документов!“
Овој извадок претставува дел од:

„Сите слушнале за Колумбо, нели? Тој бил Италијанец испратен од
шпанскиот крал да стигне со морнари и брод до Индија, но случајно стасал
до непознатата земја, подоцна Америка. Тој бил умен капетан и размислувал
како да ги развесели луѓето и да ја разбие здодевноста на патувањето.“
Што може да се открие од содржината на текстот?

„Тргнала мравката в зори на работа. Забрзана на патот, мравката нашла
големо парче леб намачкано со мармалад.
Ги повикала сите роднини. Мравјата колона забрзано стигнала до лебот и се
радувалезатоа што ќе се сладат цела зима.“
Според содржината на извадокот од текстот, кој наслов од наведените
најмногу одговара?
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Прашање

Прочитај го извадокот од текстот и одговори на прашањето: За какви деца-
другари станува збор?
...Но, на се` има крај, па и на тие - ЈАС, ПА, ЈАС! Ден по ден, таквите ги
губат своите другари. А тогаш „го спуштаат носот“ како да им пропаднало
ќесето. Но, веќе е доцна. Затоа треба да се знае:
Другарството не е само - ЈАС! Туку - НИЕ!

Содржината на народната поговорка: Посакала шута рогови - останала без
уши! се однесува на оние луѓе кои:

„Остана само еден пожолтен лист на гранките од стариот даб. Тој
храбро се спротивставуваше на ветрот. Неговите другари одамна
лежеа околу стеблото на дабот, правејќе мек шарен килим од лисја.“

Со кое од следните прашања ќе дознаеме за однесувањето на листот?
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Прашање

„Жубори и нешто тивко мрмори,

Поточе бистро сред шума густа,

И патник кога оттука мине,

Натопува сува и жедна уста.“

Со која од следните реченици се искажува поетската слика што се крие во
стиховите?

„Во шумата последните жолти лисја се одделуваа од натежнатите гранки.
Вредните мравки брзаа да ги приберат и последните зрнца пред да настапат
дождливите денови. Неуморни тие собраниот род внимателно го сместуваа во
подземните живеалишта.“
Кои се носителите на дејствието?

Прочитај го извадокот од текстот и одговори на прашањето: Во која земја
случајно стасал Колумбо?
„Сите слушнале за Колумбо, нели? Тој бил Италијанец испратен од
шпанскиот крал да стигне со морнари и брод до Индија, но случајно стасал
до непознатата земја, подоцна Америка. Тој бил умен капетан и размислувал
како да ги развесели луѓето и да ја разбие здодевноста на патувањето.“
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Прашање

Ако сакаме да напишеме известување за некој настан најчесто ќе ги
користиме прашалните зборчиња:

Кога раскажувам за некој настан или случка, значи дека:

Во реченицата: Во косата имаше тенко венче обвиткано со сребрени мали
ленти,  прикажан е опис на:

Кога пишуваме за изгледот на сцената од гледана претстава и користиме
дадени прашања, тоа претставува:

Кога зборуваме за нешто што сме го слушнале од друг, тоа значи дека ние:
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Прашање

Во едно училиште училишниот педагог на табла напишал:
„На ден 20.05.2015 година со учениците од I до V одделение ќе се изведе
излет до блиската околина.“
Што претставува напишаниот текст?

„Апаратот како светнат чевел се наоѓаше на масата. Јовица
восхитено гледаше како Јоже приоѓа кон црниот апарат, ја крева
слушалката и вели: Ало, ало!“

Која форма на изразување е прикажана во текстот?

Марио откако ја прочитал зададената лектира се пофалил дека ја разбрал
целата содржина и дека може да ја раскажува.
Дали правилно се искажал Марио?

Од градска библиотека книга може да позајми:

На часот по македонски јазик учениците разговарале за куклена претстава.
Тие на часот треба да разберат што значат поимите:
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Прашање

Во слободното време учениците од III одделение изведувале интересни
активности. Се поделиле во четири групи:

Првата – слушале, играле и пееле на музика.

Втората – гледале настап на нивните другари во ТВ - емисија.

Третата – гледале емисија и се натпреварувале во давање одговори на
прашања.

Четвртата – слушале и внимавале на говорот на глумците и звучните
ефекти. 
 Според тебе, која група следела радиодрама?

На часот по македонски јазик учениците разговарале за тоа што е потребно
за да се подготви игран филм. Искажувања дале неколку ученици. Кој од нив
размислува правилно?
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Прашање

Во изразот 100+300 =300+100 е прикажано:

Во изразот (100+200)+400 =100+(200+400) е прикажано:

Заедничко својство на броевите 213, 218, 224, 246, 271 е:

Воочи ги елементите на множеството М и определи го точниот исказ:

Со кој броен израз се пресметува разликата меѓу следбеникот и
претходникот на бројот 965?
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Прашање

Во едно стадо имало 560 овци. Црни овци биле 330. Колку биле бели овци?

Одреди во која низа броевите се подредени почнувајќи од најголемиот:

Колку изнесува збирот од бројот 391 и бројот запишан со истите цифри, но
во обратен редослед?

Одбери равенка со која ќе ја запишеш задачата: Нико замислил некој број.
Кога го собрал тој број со 200 добил 725. Кој број го замислил Нико?

Лејла замислила некој број. Кога го собрала тој број со 257 добила 630. Кој
број го замислила  Лејла?

Симона отишла во книжарница. Носела со себе 500 денари, а купила збирка
задачи по математика, шестар и блокче. Според цените од ценовникот колку
денари останале?Збирка задачи по математика ------------190 ден.Шестар -
-------------------------------------180 ден.Блокче -----------------------------------
-----30 ден.
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Прашање

На училишна екскурзија во Охрид отишле  вкупно 398 ученици од трето,
четврто и петто одделение од едно училиште. Од трето  одделение биле 123
ученици. Од  четврто одделение  биле 32 ученици повеќе отколку од трето 
одделение. Колку ученици биле од петто одделение?

Реченицата: „Од збирот на броевите 453 и 125 одземи го бројот 300“
претставена е со изразот:

Колку изнесува разликата меѓу најголемиот трицифрен број и најголемиот
двоцифрен број?

Колку единици има бројот 235 ?

Јорго  имал 500 денари, а  Зујица  имала 270 денари. Откако Јорго ќе ѝ
врати на Зујица 100 денари што ги позајмил од неа, заедно ќе имаат:

Првиот собирок е 350, а вториот е за 45 поголем од првиот. Со кој од
следните изрази ќе се запише нивниот збир?

Збирот на три броја е 800. Првиот број е 200, а вториот е за 100 поголем од
првиот.Третиот број е:
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Прашање

Претходникот и следбеникот на парен број се:

Со која од долунаведените равенки скратено може да се запише реченицата
„Ако еден број се зголеми за 153 ќе се добие бројот 705.“

Во една продавница биле донесени 572 кошули. Претпладнето биле
продадени 134 кошули, а попладнето 345 кошули. Колку кошули останале на
крајот од денот?

Колку изнесува бројот на елементи на множеството А од сите двоцифрени
броеви чија цифра на десетки е 1?

Колку изнесува бројот на елементи на множеството В од сите броеви
поголеми од 28, а помали од 38?

Одбери равенка со која скратено може да се запише реченицата: „Ако еден
број се намали за 462 ќе се добие бројот 308.“

Аце и Нела собирале сликички. Аце собрал 135, а Нела 19 сликички повеќе
од Аце. Колку сликички собрале Аце и Нела заедно?
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Прашање

На цртежот се дадени точките М, N и К и правата p. Кој од понудените
одговори е точен?

На кој од дадените цртежи е претставена отсечката AB ?

Правите на цртежот :
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Прашање

Аголот на цртежот е:

Триаголникот на цртежот според аглите е :
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Прашање

Триаголникот на цртежот според страните е :

Правите на цртежот:
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Прашање

На цртежот е даден аголот : 

На цртежот е прикажана:
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Прашање

На цртежот е прикажана:

Две различни прави се сечат ако:

Колку од аглите во триаголникот АВС треба да бидат прави за тој да биде
правоаголен?

Колку триаголници има на цртежот?
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Прашање

Низ една точка во рамнина минуваат :

Во триаголникот АВС најдолга страна е :

Низ две точки во рамнина минува:

Рамностраниот триаголник има:
 

Темето на аголот MNP е означено со:
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Прашање

Колку агли се нацртани на цртежот ?

Теа, Ајше, Адријан и Андреј нацртале по еден агол и под него секој го
запишал своето име. Кој од нив нацртал тап агол?
 

Колку правоаголни триаголници има на цртежот?

Две различни  прави нацртани на училишна табла  се паралелни ако:
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Прашање

Колку агли се нацртани на цртежот ?

Дадени се точките А, B, C и D, каде што А, B и C лежат на иста права, а
точката D не лежи на таа права. Колку прави определуваат дадените точки?
 

Збирот од должините на страните на еден рамностран триаголник е 21 cm.
Колку изнесува должината на една негова страна?

Каков е аголот којшто може да се подели на прав и остар агол?
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Прашање

Колку прави паралелни на правата p можат да се повлечат низ дадена точка
А која не лежи на правата p? 

Точката C лежи меѓу точките А и В на отсечката АВ. Ако должината на
отсечката АВ е 12 cm, а должината на отсечката ВC е 5 cm тогаш должината
на отсечката АC е :

На цртежот има: 

Колку прави определуваат три точки кои не лежат на иста права ?

Триаголникот АВС е рамностран. Ако страната ВС  има должина 5 cm, колку е
должината на страната АВ?
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Прашање

Воочи какви се меѓу себе еден хоризонтален и еден вертикален раб на LCD
телевизор?

Воочи какви се меѓу себе двата хоризонтални раба на училишната табла.

Триаголникот АВС е рамнокрак.  Ако АВ е основа и страната АС има должина
10 cm, колку е должината на страната ВС?

Колку прави можат да се повлечат низ дадена точка М која не лежи на
правата p,така да биде нормална на правата p?

Каков агол зафаќаат малата и големата стрелка на часовникот во 3 h?  

„Производот не се менува ако множителите различно ги групираме“. Со овој
исказ е искажано:
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Прашање

Со кое од дадените бројни равенства е точно прикажано множењето со
бројот 1?

Двоцифрен број се множи со бројот 10 така што :

Во изразот 100·3 = 3·100 е прикажано :

Во изразот (10·2)·4 =10·(2·4) е прикажано:

 Непознатиот множител во равенката  23 · х = 92 се определува со:

Кој од броевите НЕ може да биде остаток при делење со 5?
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Прашање

На колкави делови од целото е поделена плочката на  цртежот? 

Со кое од дадените бројни равенства правилно е претставен бројот 572 ?

Во кој од дадените бројни изрази се правилно поставени заградите за да се
добие бројот 260?

Количникот на најголемиот трицифрен број и најголемот едноцифрен број е :

Непознатиот деленик во равенката   х : 12 = 5 се определува со:

Колку изнесува вредноста на бројниот израз  4 · 200 – 600 : 3?

Со која равенка ќе се претстави следната реченица: „Кој број го замислила
Санела ако замислениот број го зголемила 9 пати и го добила збирот на
броевите 59 и 13? “



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Колку е остатокот што се добива при делењето на  256 со 3?
 

Вредноста на изразот 624:6+3·123 изнесува :

Производот од следбеникот на бројот 246 и претходникот на бројот 5 е:

Со кој од изразите ќе се претстави задачата: „Во продавница имало 750
чоколади. После една недела останале непродадени уште 4 кутии со по 25
чоколади. Колку чоколади се продадени? “

Во една конфекција работат 516 работници. Половина од нив и уште 30 се
мажи. Колку од вработените се жени?

Со која равенка ќе се претстави реченицата: „Кој број треба да се намали 3
пати за да се добие 124?“

Од збирот на броевите 562 и 231 одземи го производот на броевите 73 и 6.
Добиениот број е :
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Прашање

Вредноста на изразот 115+25·5 е :

Разликата на броевите 921 и 497 зголеми ја два пати :

Ако од производот на броевите  216 и 4 го одземеме нивниот количник, ќе
добиеме:

Вредноста на изразот  738 · 1 + 950 · 0 – 312 : 4  изнесува: 

Теа го пресметала производот на некој број со 6 и добила 672. Ана го
поделила истиот број со 4. Колку добила Ана?

На екскурзија во Охрид отишле 168 ученици од едно училиште со 4
автобуси, при што во секој автобус  имало  ист број на ученици. По колку
ученици имало во секој автобус?

Дарко и Андреј играле Супер Марио. Дарко играл  5 пати и во секоја игра 
освоил по 110 поени, а Андреј играл 6 пати и во секоја игра освоил по 92
поени. Кој освоил повеќе поени и за колку?
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Прашање

 
Кој број се добива ако од производот на броевите 222 и 3 се одземе нивниот
количник?

Мерна единица за должина е :

Кои од наведените  се мерки за време?

Мерна единица за течност  е :

Колку килограми има во 1t?

Период од 100 години се вика:

Час, минута и секунда се единици за мерење:

Ознаката dm  се однесува на :

Колку години има во еден милениум?
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Прашање

Поголема мерна едниница за должина од метар е:

Која од наведените единици НЕ Е единица за маса?

Кој број треба са се запише во квадратчето?
                        2 h=□ min

Колку минути има во 4 часа?
 

Колку години ќе поминат за 7 децении?

Колку години има во 3 века?

За роденденот на Бојан татко му купил 5l кока-кола,  3l сок од праска и  4l
сок од портокал. Колку литри сок купил татко му на Бојан?

Верче купила 10 лименки сок од по 2 dl. Колку литри сок купила Верче?

Колку вреќи брашно од по 10 kg треба да купи Сафет  ако за својата пекара
треба да набави 60 kg брашно?
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Прашање

Ако Пепелашка пристигнала на балот во 21h, колку време ѝ останало до
полноќ?

Ако на еден производ рокот на траење му е 24 месеци, тоа е:

Маја треба да направи торта за која се потребни 1 kg лешници. Таа имала
60 dag. Колку лешници недостасуваат на Маја за да ја направи тортата?

За да стигне во училиште, Марко половина од патот го поминал со
автомобил, а останатите 432 m пешачел. Колку е оддалечен домот на Марко
од училиштето?

Марта отишла на кино да гледа филм. Таа во киното пристигнала во 19 часот
и 25 минути. Филмот требало да започне во 20 часот и 15 минути. Колку
минути Марта ке го чека почетокот на филмот?

Определи кој број треба да се запише во квадратчето 5 dm 7 cm = □ cm ?
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Прашање

Колку време поминало од 8 h 3 min  до 14 h 27 min?

Зоран пие половина литар млеко на ден. Тоа се 2 полни чаши што собираат
по:
 

Семејствата Николови и Марковски од Велес планираат да патуваат до
Охрид. Николови ќе одат преку Тетово, а Марковски преку Битола. Кој од
нив ќе помине подолг пат и за колку? Дадени се растојанијата меѓу
градовите:
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Прашање

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Разгледај ја табелата,
а потоа одговори кој освоил најмногу поени во вториот дел?

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Разгледај ја табелата,
а потоа одговори кој освоил најмалку поени во првиот дел?
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Прашање

Лиле, Магде и Зоре на пазар продавале компири.  Според податоците во
табелата, која од нив продала најмногу компири?
 

Маја, Нора, Мехмет и Дамјан собирале стара хартија и ја складирале во
кутии. На столбестиот дијаграм е прикажано кој колку кутии собрал. Колку
кутии хартија собрал Дамјан?
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Прашање

Неколку месеци е мерено колку дожд паднало на една парцела во текот на
месецот. Според  податоците во табелата, во кој месец паднало најмалку
дожд  на парцелата?

Лиле, Магде и Зоре на пазар продавале компири. Според податоците во
табелата колку компири продале Магде и Зоре заедно?

  Неколку месеци е мерено колку дожд паднало на една парцела  во текот на
месецот. Според податоците во табелата, колку вкупно дожд паднало?
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Прашање

Неколку месеци е мерено колку дожд паднало на една парцела во текот на
месецот. Според податоците во табелата, во кој месец паднало помалку дожд
од септември ?

Маја, Нора, Мехмет и Дамјан собирале стара хартија и ја складирале во
кутии. На столбестиот дијаграм е прикажано кој колку кутии собрал. Кој
собрал најмногу кутии?
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Прашање

Маја, Нора, Мехмет и Дамјан собирале стара хартија и ја складирале во
кутии. На столбестиот дијаграм е прикажано кој колку кутии собрал. Колку
кутии хартија вкупно биле собрани?

Во една библиотека имало лектири за  II, III, IV и V одделение. Со столбест
дијаграм е прикажан бројот на лектири по одделенија. Колку вкупно лектири
има во библиотеката?
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Прашање

Една живинарска фарма произведува јајца. Производството по месеци е
прикажано во табела. Во кој месец се произведени 2 пати повеќе јајца
отколку во декември?
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Прашање

Продажбата во еден салон за автомобили е прикажана во текот на четири
месеци со столбест дијаграм. Колку автомобили повеќе се продадени во
месец  февруари од месец јуни?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Продажбата во еден салон за автомобили е прикажана во текот на четири
месеци со столбест дијаграм. Во која низа месеците се подредени по број на
продадени автомобили,  почнувајќи од месецот со најголем број на
продадени автомобили?
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Прашање

Во табелата е дадено колку јаболка, круши, портокали и чоколади биле
потрошени во една училишна кујна за една седмица. Колку помалку
чоколади од овошје е потрошено?

Разликата на броевите 397 и 252 е бројот:

   Бројот 650 правилно запишан со зборови е:

Цифрата 8 го покажува бројот на стотки во бројот:
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Прашање

Цифрата 1 го покажува бројот на десетки во бројот:

Цифрата на стотки во бројот 721 е:

Разликата меѓу најголемиот трицифрен и најмалиот двоцифрен број се
запишува со:

Одреди во која низа броевите се подредени почнувајќи од најмалиот.
 

Колку е збирот ако едниот собирок е 348, а другиот собирок  е за 100 помал
од следбеникот на првиот собирок?

Габи е родена во деветтиот месец во годината. Во кој месец Габи го слави
својот роденден?

Колку изнесува збирот на бројот 294 и бројот запишан со истите цифри, но
во обратен редослед?
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Прашање

Колку изнесува намалителот ако намаленикот е 953, а разликата е 304?

Во една фабрика работеле вкупно 753 работници во две смени. Во првата
смена работеле 287 работници. Колку работници работеле во втора смена?
 

Во еден патнички воз патувале 114 патници. На првата станица слегле 28
патници. Колку патници го продолжиле патувањето?

Мајката има 45 години, а ќерката е за 24 години помлада од мајката.
Годините на бабата се збир од годините на мајката и годините на ќерката.
Колку години има бабата?

Колку е збирот ако првиот собирок е 280, а вториот е за 57  поголем од
првиот?

Ако од бројот 712 се одземе некој број, се добива бројот 453. Кој е тој број?

Во месец мај Емина искористила 637 импулси разговарајќи на мобилен
телефон. Во јуни искористила 135 импулси повеќе, а во јули 110 импулси
повеќе од јуни. Колку импулси искористила Емина во месец јули?

Од два града тргнале два автобуса  еден кон друг. До моментот на средбата
едниот автобус поминал 200 км, а другиот 20 км помалку. Колку е
растојанието меѓу градовите
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Прашање

На секоја права лежат:

Триаголник на кој сите агли му се остри се вика:

Триаголник кој има тап агол се вика:

Колку заеднички точки можат да имаат две различни прави?

На цртежот е прикажана:

Триаголникот на цртежот според страните е:

Триаголник на кој што сите страни му се со еднакви должини се вика:
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Прашање

Колку e должината на отсечката CD ако должината на отсечката DC е 18 cm?

Коj од дадените предмети е ограничен само со рамни површини?

  Коj од дадените предмети е ограничен само со валчеста површина?  

  Во точката А се сечат правите:

Колку отсечки воочуваш на цртежот?
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Прашање

   Точката Т е пресечна точка на правите:

Во триаголникот АВС најкуса страна е:
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Прашање

Каков агол зафаќаат стрелките на часовникот?

Каков агол зафаќаат стрелките на часовникот?
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Прашање

  Колку е долга отсечката MN која е за 20 cm покуса од отсечката KL со
должина 51cm ?

Колку од аглите во триаголникот треба да бидат остри за тој да биде
остроаголен?
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Прашање

 Колку триаголници нацртал Наумче на својот цртеж на часот по ликовно
образование?

  Колку е должината на отсечката MN која е 3 пати покуса од отсечката KL со
должина 42 cm?
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Прашање

Триаголникот АВС е рамнокрак. Колку е збирот од должините на страните на
триаголникот ако основата АВ има должина 9 cm, а кракот ВС има должина
12 cm?
 

  Збирот од должините на страните на еден рамностран триаголник е 63 cm.
Колку изнесува должината на една негова страна?  

Каков агол зафаќаат малата и големата стрелка на часовникот во 11 h ?

  Каков агол зафаќаат малата и големата стрелка на часовникот во 8 h ?

      Точката C лежи меѓу точките А и В на отсечката АВ. Ако должината на
отсечката АВ е 20 cm, а должината на отсечката АC е 5 cm тогаш должината
на отсечката ВC е:

Одземањето на броевите 628 и 34 правилно е запишано со изразот:

Воочи ги елементите на множеството А и определи го точниот израз:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Ако еден број се помножи со бројот 1 , тогаш:

Ако еден број се помножи со бројот 0 , тогаш:

Чоколадата на сликата е поделена на:   
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Прашање

Тортата на сликата е поделена на:

  Колку изнесува вредноста на бројниот израз  435 : 5 + 128 · 3?

 Во една книжарница имало извесно количество тетратки. Откако се
продадени 450 тетратки, во книжарницата останале уште 7 пакети со по 50
тетратки. Колку вкупно тетратки имало во книжарницата ?

Од два града тргнале истовремено два автобуса  еден кон друг. До моментот
на средбата едниот автобус поминал 100 km, а другиот два пати повеќе.
Колку е растојанието меѓу градовите ?
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Прашање

Колку е остатокот што се добива при делењето на 794 со 6?
 

На денот на дрвото учениците од две училишта саделе дрвца. Учениците од
првото училиште посадиле 4 редови по 70 дрвца, а од второто 5 редови по
45 дрвца. Колку вкупно дрвца посадиле учениците од двете училишта?

Еден патнички воз имал 16 вагони. Во 7 вагони имало по 54 патници, а во
другите по 48 патници. Колку вкупно патници имало во возот?

Ако на количникот на броевите 294 и 3 го додадеме нивниот производ, ќе
добиеме:

Маса од 1000 килограми се вика:  

Една минута има:

Помала мерна едниница за должина од центиметар е:

 Колку дециметри има во еден метар?

Масата НЕ се мери со:
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Прашање

За 10 дена ќе изминат:

Колку години има во 5 века?

Ако на производот е означено „2 месеци “, тоа се однесува на:

Колку полни чаши од 1 dl се потребни за да се наполни шише од 2 l?

  Определи кој број треба са се запише во квадратчето:                   6 min = □
s.

Ако на еден производ рокот на траење му е половина година, тоа е:

Определи кој број треба да се запише во квадратчето:      9 min 15 s = □ s.

Определи кој број треба да се запише во квадратчето:      4 m 8 cm = □ cm.
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Прашање

Колку време поминало од 9 h 14 min  до 13 h 35 min?

Од сатенска лента долга 8 m 5 dm отсечено е парче долго 3 m 2 dm. Колкава
е должината на сатенската лента што останала?

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Според податоците во
табелата,  колку поени освоил Марјан во вториот дел од натпреварот? 
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Прашање

Ивана, Нела, Зоран и Драгана собирале цветови. На столбестиот дијаграм  е
прикажано кој колку цветови собрал. Колку цветови собрал Зоран?

Неколку месеци е мерено колку дожд паѓа на една парцела во текот на
месецот. Според  податоците во табелата, во кој месец паднало најмногу
дожд  на парцелата?
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Прашање

Неколку месеци е мерено колку дожд паѓа на една парцела во текот на
месецот. Според  податоците во табелата, за колку литри повеќе дожд
паднало во октомври во споредба со септември?

Весна, Илир, Мустафа и Јован купиле бонбони. На столбестиот дијаграм е
прикажано кој колку бонбони купил. Колку бонбони купиле заедно?
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Прашање

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Разгледај ја табелата,
а потоа одговори колку вкупно поени освоила Лина?

Во една библиотека имало лектири за  II, III, IV и V одделение. На столбест
дијаграм е прикажан бројот на лектири по одделенија. За колку се разликува
бројот на лектири за IV  од бројот на лектири за V одделение?

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Разгледај ја табелата,
а потоа одговори кој од натпреварувачите освоил најмногу поени на крајот
од натпреварот.
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Прашање

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Разгледај ја табелата,
а потоа одговори во која од низите имињата на децата се подредени по број
на освоени поени на крајот од натпреварот, почнувајќи од најмалиот број?

Дропката се чита:

Која од дропките има именител 10?

Која од дропките е најголема?

Во која од низите дропките се подредени по големина, почнувајќи од
најголемата?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Колкав дел од пицата останал?

Обоениот дел од фигурата претставува:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Обоениот дел од фигурата претставува:

Бени, Лина, Ерхан и Теодора ја поделиле пицата на 8 еднакви делови. Бени

зел од пицата, Лина зела од пицата, а Ерхан и Теодора по од пицата.
Кој зел најмногу од пицата?

Пицата на сликата е поделена на:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во една библиотека имало лектири за II, III, IV и V одделение. Со столбест
дијаграм е прикажан бројот на лектири по одделенија. За кои одделенија има
ист број лектири во библиотеката?

Множеството чии елементи припаѓаат на множеството А и на множеството В
се вика:

Множеството чии елементи припаѓаат на множеството А или на множеството
В се вика:

Бројот на елементите на множеството А е:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Воочи ги елементите на множеството А и определи го точниот израз:

Кој број треба да се запише во квадатчето за бројното равенство
 68+(251+389) = (□+251)+389 да биде точно:

Разликата меѓу најголемиот трицифрен и најголемиот двоцифрен број се
запишува со:

Во едно училиште имало вкупно 860 ученици. Момчиња имало 483. Колку
имало девојчиња?

Во една продавница во една седмица се продале 386 чоколади. На крајот од
седмицата во продавницата останале уште 567 чоколади. Колку чоколади
имало во продавницата на почетокот од седмицата?

Со која равенка ќе ја запишеш задачата: „ Андреј замислил некој број. Кога
го собрал тој број со 368 добил 625. Кој број го замислил Андреј”?

Ана отишла во трговски центар. Носела со себе 1000 денари, а купила една
блуза, марама и каиш. Според цените од ценовникот пресметај колку денари
и останале.блуза-------550 ден.марама----150 ден.каиш-------250 ден.



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Филмот „Малата сирена“ го гледале вкупно 698 ученици од три училишта. Од
првото училиште биле 223 ученици. Од второто училиште биле 22 ученици
повеќе отколку од првото. Колку ученици биле од третото училиште?

Теа имала 550 ден., а Андреј 340 ден.Откако Теа ќе му врати на Андреј 50
ден. што ги позајмила од него, заедно ќе имаат:

На цртежот се дадени точките P,Q и R и правата a. Кој од понудените
одговори е точен?

Дополни: Низ две точки...

На кој од дадените цртежи е претставена полуправата MN?

Агол којшто е помал од правиот агол се вика:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

На кој од дадените цртежи правите се паралелни?

Низ точките А и В минува     



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Точката S е пресечна точка на правите:

Колку од аглите во триаголникот АВС треба да бидат тапи за тој да биде
тапоаголен?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Колку правоаголни триаголници има на цртежот?

Определи го видот на триаголникот АВС според страните и според аглите.

Рамностраниот триаголник има три страни со еднаква должина и има:

Воочи какви се меѓу себе еден хоризонтален и еден вертикален раб на
училишната табла.



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Дадени се точките А, B и C. Колку прави можат да се повлечат низ овие
точки?

Колку прави определуваат дадените точки A, B, C, D?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

На цртежот ги има следните видови агли:

Едноцифрен број се множи со бројот  100 така што:

„Збир се множи со број така што се множи секој собирок со бројот и
добиените производи се собираат“. Ова својство на множењето е:

Дропката се чита:

Која од дропките има броител 5?

 Која од дропките има именител 9?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Кои својства на множењето се применети во бројниот израз    (2 · 7) · 5 = (7
· 2) · 5 = 7 · (2 · 5)

Во кој од дадените бројни изрази се правилно поставени заградите за да се
добие бројот 260?

Количникот на најголемиот трицифрен број и најголемот едноцифрен број, се
запишува со:

Непознатиот деленик во равенката се определува со:

На цртежот, чоколадата е поделена на:

Колку изнесува вредностa на бројниот израз: 3 · 300 – 800 : 4?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Дарко со 847 сликички од фудбалери пополнил повеќе страници од албумот.
Ако на секоја страница лепел по 7 сликички, колку страници од албумот
пополнил Дарко?

Со која равенка ќе ја запишеш следната задача: „Теодора замислила број.
Кога го зголемила тој број  9 пати го добила збирот на броевите 59 и 13. Кој
број го замислила Теодора?“

Еден возач  на училиштен автобус секој ден вози 62 km. Колку километри
поминува возачот за една седмица?

Колку е остатокот што се добива при делењето на 256 со 3?

Во која низа дропките се подредени по големина, почнувајќи од
најмалата?

Обоениот дел од фигурата претставува:

Колку време ќе помине за 4 децении?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ако на производот е означено 15 dаg, тоа се однесува на неговата:

Марјан учествувал на еден натпревар. Според податоците во табелата, 
колку поени освоил Марјан во првиот дел од натпреварот?

Марјан учествувал на еден натпревар. Според податоците во табелата, 
колку вкупно поени освоил Марјан?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ивана, Нела, Зоран и Драгана собирале цветови. На столбестиот дијаграм  е
прикажано кој колку цветови собрал. Колку цветови собрала Нела?

Ивана, Нела, Зоран и Драгана собирале цветови. На столбестиот дијаграм  е
прикажано кој колку собрал. Кој собрал најмногу цветови?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ивана, Нела, Зоран и Драгана собирале цветови. На столбестиот дијаграм  е
прикажано кој колку собрал. Колку цветови собрале заедно?

Ивана, Елена, Зоран и Драгана собирале цветови. На столбестиот дијаграм  е
прикажано кој колку собрал. Во која од низите имињата на децата се
подредени по број на набрани цветови, почнувајќи од најмалиот број?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во табелата се дадени резултатите од еден натпревар. Разгледај ја табелата,
а потоа одговори кои од натпреварувачите биле изедначени на крајот од
натпреварот.

Колку полни чаши од 2 dl се потребни за да се наполни шише од 1 l ?

Колку минути има во 2 часа?

Велосипедската патека Сашко ја поминал за 10 минути и 40 секунди, а
Трајче за 10 минути и 25 секунди. Кој е побрз и за колку?

На Милица и се потребни 1 kg ореви за торта. Таа имала 746 g. Уште колку
грама ореви и недостасуваат на Милица?

Определи кој број треба да се запише во квадратчето: 7 dm 5 mm = □ mm.

 Следбеник на бројот 712 е бројот:

 Претходник на бројот 430 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Збирот на броевите 364 и 253 е:

Бројот 556 правилно запишан со зборови е:

Заедничко својство на броевите 12, 16, 20, 142, 286 е:

Разликата на броевите 734 и 268 е:

 Бројот триста и седумнаесет се запишува:

 Разликата на броевите 643 и 148 е:

Збирот на броевите 633 и 181 е:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Со кој израз е запишано дека разликата на бревите 530 и 200 е 330?

 Бројот 728 е претходник на бројот:

 Бројот 532 е следбеник на бројот :

 Кој број треба да се запише во празното место за бројното равенство
252+43=     да биде точно?

Кој број треба да се запише во празното место за бројното равенство 682-84
=  да биде точно?

Кој број треба да се запише во празното место за бројното равенство
254+(83+  ) = (254 +83)+168 да биде точно?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Броевите 631, 632, 633,. . . . 639, 640 се броеви од:

Со кој броен израз се пресметува разликата меѓу следбеникот и
претходникот на бројот 843?

За 400 помал од бројот 921 е бројот:

 Колку е разликата ако  е намалителот е 348, а намаленикот 786?

 Колку е збирот  ако едниот собирок е 357, а другиот собирок  е за 138
помал од првиот?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Разликата од збирот на броевите 600 и 300 и бројот 100 се запишува со:

 Од броевите 856, 865, 874, 849 и 96 најголем е бројот:

 Ако бројот 330 се зголеми за 70 се добива бројот:

 Броевите во низата 895, 896, 897, 898, 899 се:

Кој број треба да се додаде на 802 за да се добие 832?

 Кој од следниве броеви е за 169 помал од 827 ?

 Кој од следниве броеви се наоѓа меѓу броевите  318 и 482 ?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Позиционата вредност на цифрата 6 во бројот 761 е:

 Бројниот израз (350+152)+224 има иста вредност со изразот:

 Позиционата вредност на цифрата 6 во бројот 648 е:

Од броевите 656, 665, 674, 649 и 659, најмал е бројот:

  Кој број е за 284 помал од 675?

 Кој број треба да се запише на местото на х во равенката 276–х=230 ?

 Агол којшто е помал од правиот агол се вика:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ако должината  на отсечката BC е 7 cm, тогаш должината на отсечката CB е:

 Во тапоаголен триаголник:

Колку е долга отсечката PQ која е за 26 cm подолга од отсечката RS со
должина 38 cm?

 Во правоаголен  триаголник:

Кое од дадените бројни равенства е точно бројно равенство? 

 Кое од дадените бројни равенства е точно бројно равенство?

 Изразот 920 : 10 има вредност :



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Која од дропките има броител 3?

Која од дропките има именител 7?

Дропката се чита:

 Производот на броевите 934 и 1 е:

 Количникот на броевите 96 и 3 е:

Со кој израз е запишано дека количникот на бревите  90 и 3 е 30?

Кој број треба да се запише на празното место за бројното равенство 278 · 0
=   да биде точно?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Производот 7·100 претставен како збир е:

 Со кој израз е запишано дека производот на броевите  373 и 2 е 746?

Кој број треба да се запише на празното место за бројното равенство    _ ·
100 = 800 да биде точно?

Кој број треба да стои на местото од променливата  х за да биде точно
равенството  (54–24):6= 54:6–24: х?

Кој број ќе се добие ако 230 се зголеми 3 пати ?

Која од дропките е најмала?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој од дадените бројни изрази се правилно поставени заградите за да се
добие бројот 25?

Ако пет исти линијари чинат 300 денари тогаш еден линијар чини :

Кој број ќе се добие ако бројот 332 се зголеми 3 пати ?

 Кој број треба да се запише на празното место за бројното равенство
200·(4+2) = 200·4+200 · __ да биде точно?

Два пати помал од бројот 600 е бројот:

Колку е количникот ако деленикот е 285,  а делителот е 3 ?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Производот на разликата од броевите 600 и 200 и бројот 4 се запишува со:

Ако бројот 246 се помножи со 4 се добива бројот :

Ако бројот 760 се подели со 4 се добива бројот:

 Кој број е 5 пати поголем од 110 ?

 Кој број треба да се запише на местото на х во равенката 800 : х = 8 ?

 Кој број треба да се запише на празното место 1· __ = 463 ?

 Бројот 836 е претходник на бројот:

Следбеник на бројот 749 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Збирот на броевите 200 и 28 е бројот:

Збирот на броевите 500 и 13 е бројот:

Бројот 426 правилно запишан со зборови е:

Збирот на броевите 373 и 412 е:

Кој број треба да се запише на празното место за бројното равенство 687-
36=__ да биде точно?

Броевите 371,372,373,..., 379,380 се броеви од:

Колку изнесува збирот на претходникот и следбеникот на бројот 421?

За 100 помал од бројот 634 е бројот:

Колку е разликата ако намаленикот е 768, а намалителот е 452 ?

Од броевите 368, 355, 374, 349 и 400 најмал е бројот:

Кој од следниве броеви е за 86 помал од 624 ?

Кој од следниве броеви НЕ се наоѓа меѓу броевите  498 и 567 ?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Колку е долга отсечката MN која е за 13 cm покуса од отсечката KL со
должина 47 cm?

Кое од дадените бројни равенства е точно бројно равенство?

Изразот  330 : 10 има вредност:

Производот 5·100 претставен како збир е:

Производот на броевите 228 и 1 е:

Количникот на броевите 280 и 4 е:

Кој број треба да се запише на празното место за бројното равенство 0 · 724
= __   да биде точно ?

Кој број треба да се запише на празното место за бројното равенство 10 ·
(8+70) = 10· __ +10·70  да биде точно ?

Колку е количникот ако деленикот е  820, а делителот е 4?

Со кое од дадените бројни равенства правилно е претставен бројот 534 ?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ако бројот 582 се подели со 3 се добива бројот :

Кој број е 6 пати поголем од 147 ?

Кој број треба да се запише на местото на х во равенката  х : 7 =100 ?

Шест пати поголем од бројот 140 е бројот:

Непознатиот делител во равенката   90 : х = 3 се определува со:

Една деценија има:

Колку години има во 3 века?

Колку полни чаши од 1 dl се потребни за да се наполни шише од 3 l?

Колку минути има во 3 часа?

Колку полни чаши од 2 dl се потребни за да се наполни шише од 2 l?

Ако на производот е означено 18 dаg, тоа се однесува на неговата:

Колку време ќе помине за 5 децении?

Меѓу наведените најди ги единиците мерки за течност:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Масата ја мериме со помош на:

Едно деноноќие има:

На празното место 1 · __ =315 треба да се запише бројот:

Кој од броевите може да биде остаток  при делењето на некој број со 5?

Како е правилно запишано?

Збирот 100+100+100+100+100+100+100+100 претстави го како производ:

Пресметај:

Пресметај: 

Равенката со непознат намалител се решава со:

Пронајди го точниот  израз со кој може да се пресмета разликата од збирот
на броевите 500 и 300 и бројот 200.

За 100 поголем од бројот 575 е бројот:

Со кој броен израз се пресметува разликата меѓу следбеникот и
претходникот на бројот 329?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Броевите 541,542,543,....,549,550  се броеви од:

Одговори кој број треба да се запише на празното место за да биде точно
79+(362+278)=(__ +362)+278.

Заедничко својство на броевите 23, 317, 721, 45 и 369 е:

Една минута има:

Кој по ред ден во седмицата е среда?

Намаленикот е 491, а намалителот е бројот запишан со обратен редослед на
цифрите. Колку е разликата?

4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Семејството претставува:

Еднородителско семејство е семејство во кое живеат:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Што ни овозможуваат дневните весници? 

Весник за секојдневно информирање на читателите со сериозни вести,
информации и анализи се нарекува:

Кои членови го сочинуваат потесното семејство?

Семејството во кое што децата живеат со еден родител се нарекува:

Децата активно учествуваат во семејниот живот во:

Кои членови во семејството треба да  учествуваат  во извршувањето на
активностите околу средувањето на домот?

Обврската да се чуваат работите во домот припаѓа на:

Кога младенците склучуваат брак во општината тие:

Домашниот буџет го сочинуваат:

Кој е првиот и најстар електронски медиум?
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Прашање

Предолгото седење пред телевизор и следење на најразлични ТВ-емисии:

Братот на мојата мајка мене ми е:

Синот на мојата тетка мене ми е:

Ако секогаш кога мајката ги мие садовите таткото чита весник, тогаш
положбата на мајката во ова семејство е:

По завршување на домашната задача средувањето на работната маса е:

Кој од наведените примери покажува почитување на приватноста?

За добро функционирање на зградата потребно е барем еднаш месечно да се
одржува:

Да бидеме солидарни значи да:

Просторот кој е наменет за користење од страна на сите луѓе се вика:

Која е најголемата котлина во Република Македонија?

Реките и езерата на географската карта се означени со:
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Прашање

Планинските предели на географска карта се означени со:

Од која страна на светот изгрева сонцето?

Направата која ни ги покажува страните на светот се вика:

Релјефот на географската карта е претставен со картографски:

Кое од наведените зборови е име на највисоката  планина во јужниот дел на
 Република Македонија?

На која планина се наоѓа највисокиот врв во Република Македонија?

На која страна од светот на географската карта на Република Македонија се
наоѓа градот Гевгелија?

На која страна од светот на географската карта на Република Македонија се
наоѓа градот Дебар?

На која страна од светот на географската карта на Република Македонија се
наоѓа градот Делчево?

1.    Како се нарекува надворешниот изглед на земјината површина?

За добри соседски односи треба:

Која од наведените представува група од општествени институции?
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Во изборот на советот на граѓани во една месна заедница учествуваат:

Општествените институции имаат за цел да ги задоволат потребите на:

Во игрите со топка за да не направиме некоја штета на соседите, потребно е
да играме:

По што се разликуваат планините од рамнините на гегографска карта?

На географска карта страната на светот југ се наоѓа:

Бојана и Зекра додека се качуваа по скалите во зградата во која живеат
 јадеа бонбони. Отпадоците ги фрлија на подот.  Тие  покажаа дека:

Дедо Милан треба да ги подигне парите од својата пензија. Тој треба да
отиде во:

Учениците од IV-3 одделение ќе ја посетат планината Јабланица. Пред да
одат на посета сакаат да видат на географска карта каде се наоѓа оваа
планина. За да ја најдат тие треба да бараат предел обоен со:

На географската карта точно ќе најдеме каде се наоѓа Пелагонија ако ги
следиме пределите обоени со:

Низ прозороецот од собата на Марија сонцето грее во попладневните часови.
На која страна од светот се наоѓа собата на Марија?
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Прашање

Сакаш да го посетиш калето во Скопје. За подобро да најдеш каде се наоѓа,
тебе ти треба:

Како треба да се однесуваме во периодот кој според куќниот ред е планиран
за одмор?

На Ахмет баба му е банкарка, на Мирче татко му е поштар, а мајкаму на Коле
е докторка. Сите тие работат во:

Група ученици сакаат да го посетат Археолошкиот музеј во Скопје. За
подобро да се снајдат секој користи по нешто. Ајлин има глобус, Весна има
географска карта, Виктор има план на градот, а Мустафа има сообраќајни
знаци. Кој од нив најлесно ќе најде каде се наоѓа Археолошкиот музеј?

Каде се спроведува локалната самоуправа?

1.    Градоначалникот ја представува и застапува:

Градоначалникот на општината е задолжен

1.    Која од наведените дејности е земјоделска?

Која од наведените дејности спаѓа во нестопански дејности?



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Луѓето кои вршат продажба на веќе готовите производи се занимаваат со:

Како се нарекуваат парите во Република Македонија?

Службата за комунални дејности сметот го носи на одредено место кое е
наречено:

Што од наведеното не претставува верски објект?

Кога имаме почитување на слободата и приватноста на секого, тогаш велиме
дека има:

Советот на општината го води:

Во близина на шумите потребно е да има фабрика за изработка на:

Во близина на лозовите насади  потребно е да има:

Каде НЕ се врши трговија?

Луѓето кои ги пречекуваат  оние кои доаѓаат во посета и разгледување на
природните убавини се занимаваат со:

Златарот се занимава со:

Фирмите и претпријатијата на граѓаните им овозможуваат:

Во една општина група културни институции може да бидат:
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Прашање

Едно од културните обележја на еден народ представува:

Кога има владеење на народот а како негови основни вредности се јавуваат
слободата и толеранцијата, тогаш има:

Кога група граѓани доставуваат некој предлог за решавање на одреден
проблем до општината а истата не е надлежна за решавање на тој проблем,
тогаш општината:

Eдна од должностите на секоја општина е:

Дедо Раде има стотици насади со праски и сливи. Тој е:

Дел од населението во Охрид се занимава со туризам, а друг дел со трговија.
Тие зе занимаваат со:

Градоначалникот се избира:

 Со трговија се занимаваат оние кои:

Како се однесуваш кога ти е роденден и планираш да направиш роденденска
забава?
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Прашање

Туристи од Романија дојдени се во посета на градот Битола. За да можат
подобро да се снајдат, ним им е потребно:

Економскиот живот во општината зависи од:

Соседите  меѓу себе  треба:

Рамно земјиште со голема плодност, обиколено со планини се нарекува:

 Општината ја сочинуваат:
       

Кој е највисокиот врв во Република Македонија?
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Прашање

За да го развијат туризмот жителите од планинското село Цера  решиле
најнапред да изградат:

Кога одиш во училиште некој постојано те следи. Тоа ќе го пријавиш во:

Највисока  планина во источниот дел на Македонија е:

Релјефот го сочинуваат сите:

За полесно да ја прочиташ географската карта треба да ги знаеш:
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Прашање

 Бабата на Филип е кројачка, мајката е фризерка, таткото е златар, а дедото
е чевлар. Семејството на Филип се познати:

За чиста и здрава околина треба да се грижат:

Која од наведените е културна институција?

Симболите на локалната заедница се истакнуваат за време на:

Културниот живот во општинатата опфаќа:

Кој се грижи за сметот во општините?

Во занаетчиските работилници луѓето се занимаваат со:

 Со што најмногу се занимаваат луѓето кои се во предели со плодна земја?
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Прашање

Што спаѓа во земјоделство?

Основни вредности на демократијата се:

Во населбите луѓето се организирани во:

На географска карта на Република Македонија, градот Скопје се наоѓа на:

Картата со крупен размер, најпрецизни податоци, со точно внесени улици и 
сите значајни објекти е:

Како треба да се однесуваме на јавни места?
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Прашање

Ридските  предели на географската карта се означени со:

Рамничарските предели на географската карта се означени со:

 Предлози во општината имаат право да доставуваат:

     Ана и Стефан доаѓаат  дома кога мајка им  ја чисти куќата. Што ќе им
препорачаш  да направат?

Која од наведените дејности е стопанска?
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Прашање

Во местото каде живее Јана има училиште, пошта, болница и полициска
станица. Сите тие се:

Кој ја претставува и застапува општината?

 За добро функционирање на едно семејство потребно е да постои:

Приватност е кога:

Кое семејство има родители, деца, баба и дедо?
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Прашање

Како се викаат луѓето кои живеат најблиску до нас?

Што ќе направиш со твојот награден расказ, доколку сакаш да го прочитаат
повеќе другарчиња ширум Републиката?

Како се почитува приватноста меѓу тебе и твоите другарчиња?

Како награда твоето потесно семејство доби викенд-патување во Маврово.
Кој ќе оди на ова патување?

Каква  може да биде сопственоста?

Семејството Халими купиле нов стан. Кои членови на семејството ќе се
погрижат  за неговото  уредување?
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Прашање

Улогата на бракот е грижа за:

Кој има право да ги користи сите работи кои се во домот?

Која од наведените дејности е стопанска?

Кораб е:

Како се избира советот  на општината?

Која страна на светот се наоѓа на твојата десна страна на географската
карта?

Која е институцијата што ја застапува градоначалникот?

Домашниот буџет се планира за потребите на:
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Прашање

За една општина грбот и знамето претставуваат:

Во земјоделство спаѓа:

Со што се занимаваат луѓето во занаетчиските работилници?

Кој треба да се грижи за чиста и здрава околина?

Кој од семејството ќе се погрижи за уредување на новата детска соба?

Најбрз, најкористен и најсовремен начин на информирење претставува:

Рамноправност помеѓу мажот и жената има во:

Која од наведените дејности е стопанска?

Учениците од IV-а одделение на географска карта го бараа каде се наоѓа
градот Крушево родното место на Тоше Проевски. Забележаа дека Крушево е
во предел обоен со темно кафена боја и со висина поголема од 500 метри.
Крушево се наоѓа на :
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Прашање

Туристи од Холандија се дојдени во Македонија. Ќе одат да ја посетат
највисоката планина во јужниот дел на Република Македонија. Тие ќе ја
посетат планината:

Како се нарекува надворешниот изглед на земјината површина?

Осогово е највисока планина во:

Како треба да се однесуваме на јавни места?

Во кој од наведените примери се покажува  почитувањето на  приватноста
меѓу тебе и твоите другарчиња?

Мажот и жената во брачната заедница се:

Секој член во семејството има:

Семејство од родители и нивните деца се нарекува:

Кога неколку генерации од исто семејство живеат заедно,  делејќи ги
одговорностите во него, тогаш тоа семејство се нарекува:

Во брачната заедница жената на мажот му е: 
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Прашање

Луѓето кои не му се родители на детето, а ја преземаат целосно грижата за
него, се негови:  

Секој ученик во училиштето има право:

Весникот кој се печати секој ден се нарекува:

Кој го сочинува домаќинството?

Денис редовно ја средува својата соба според договорот во неговото
семејство. Притоа велиме дека Денис ги извршува своите:

Што е потребно за добро функционирање на едно домаќинство?

Кој се грижи за сопственоста во домот?

Марко ја донесе својата фудбалска топка од дома,  со децата од IV-а
одделение да играат фудбал после часовите. Во чија сопственост е топката?

Тамара секоја вечер во својот дневник пишува како го поминала денот. Кој
има право од нејзиното семејство да го чита нејзиниот дневник без нејзина
дозвола? 

Во семејството на Ветон живеаат 7 члена : Ветон, неговата мајка, татко,
брат, сестра, баба и дедо. Ова семејство е:

Кога им даваме помош на другите луѓе ние сме:

Институциите  во  населбите имаат за цел да ги почитуваат потребите на:
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Од што зависи животот и работата на луѓето во населбата? 

Населбата која се наоѓа на височина од 200-500 м е:

Населбата која се наоѓа на височина над 500м е:

Како треба да се однесуваат децата  во периодот кој според куќниот ред е
планиран за одмор на жителите на една зграда?

Влегуваш во лифт, а во него се вози  дедо со две внучиња. Како треба
правилно да постапиш?

Дора ја боли грлото. Докторот ѝ рече дека треба да пие сируп. Од каде ќе го
купи сирупот?

На семејството  Василески  им е  украден автомобилот. Каде тие треба да ја
пријават кражбата?

Во која институција се доставуваат писма и пакети што сакаме да ги
испратиме до некој?

За да можат успешно да функционираат и да го подобрат својот живот во
општината, граѓаните формираат:

Службата која го собира сметот од контејнерите поставени пред станбените и
јавните објекти со специјално опремени возила се вика:

Како се избираат претставниците од редот на граѓаните кои го сочинуваат
советот на општината?
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На колку години  се организираат локални избори, за  избор на
 градоначалник на општина?

На избори може да гласа секој граѓанин на Република Македонија кој има
наполнето:

Граѓаните на Република Македонија, кои имаат постојано живеалиште на
подрачјето на општината се:

Секоја општина има свој грб и свое знаме. Грбот и знамето се симболи на
општината кои:

Никола и Илир сакаат да бидат ракометари. Тие редовно одат на тренинг.
Каде тренираат?

Каде вежбаат и настапуваат фолклорните друштва што изведуваат песни и
ора од локалната заедница?

Семејството Петрески има златарски дуќан.  Со што се занимаваат тие?

Што значи поимот демократија?

Општините се организирани како:

Кој има право да се кандидира за  градоначалник на општината? 

Баба му на Филип треба да ги подигне парите од  својата пензија. Тоа ќе го
направи во:
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Прашање

Јана за својот роденден реши со другарите од одделението да  гледаат
познат анимиран филм за деца.  Таа своите другари ги покани:

Општина Аеродром донесе одлука да ги отстрани сите стари  неупотребливи
возила од јавните паркинзи.  За оваа активност општината е должна:

Татко му на Марко  многу ја сака општината во која живее. Тој постојано
учествува во давањето предлози и идеи за подобрување на животот во неа.
Според тоа тој е:

Жителите на општина Тетово имаат потреба од обезбедување на нов паркинг
простор. За решавење на овој проблем кој е од јавен интерес за сите жители
на општината тие треба:

Советот на  општината донесе одлука за изградба на нова кино-сала. Со
изградбата на кино-салата се  придонесува за развој на:

На мајката на Мила ѝ се скрши штиклата од чизмата. За да ги поправи
чизмите таа треба да ги однесе на :

Таткото на Александар работи во пошта како поштенски работник. Со која
дејност се занимава тој?

Бојан една седмица пред да бидат организирани локалните избори во
неговата општина стана полнолетен и  се  здоби со правото да гласа на
изборите. Колку години наполнил Бојан?

Дедо Иле има свое стадо со овци. Тој се занимава со:
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Прашање

Една група туристи од Франција воодушевини од убавините на Охридското
Езеро, сакаат да испратат разгледници на своите пријатели. Разгледниците
ќе ги испратат преку:

Во Крушево дојдоа група туристи од Република Хрватска. Ја посетија
„Спомен куќата на Тоше Проески“. На крај од посетата купија сувенири од
продавницата. Тие платија со:

Здружението на граѓани поднесе барање до општината за изградба на
тениски терен. Кој треба да го разгледа нивното барање?

Семејството Филиповски одгледуваат јаболка, праски и сливи. Тие се
занимаваат со:

Таткото на Едон се занимава со трговија. Тој работи во:

За Денот на шегата мајка му на Никола која е лекар,  реши да му подари
 пиратски костум на својот син. Кој ќе го изработи костумот? 

Јана доби домашна задача да ги нацрта симболите на општината во којашто
живее. Што треба да нацрта Јана?

На ракометен натпревар кој се одржува меѓу две училишта од иста општина
во спортската сала се истакнува симбол на општината. Што се истакнува?

Од што зависи бројот на членовите на советот во општината?

Како треба да се однесуваат помеѓу себе жителите во една населба?

Советот на општината го сочинуваат:
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Прашање

Граѓаните на една општина не се задоволни со редовното празнење на
контејнерите. До која служба треба да се обратат за да се надмине
проблемот?

Што е потребно за добро функционирање на едно домаќинство?

5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Човекот, растенијата и животните спаѓаат во:

Кој сетилен орган ни служи за да препознаеме различни мириси?

Кога водата врие таа поминува во:

На која температура водата се претвора во мраз?

Лисјата од листопадните дрвја во есен паѓаат на земјата. По одредено време
со помош на микроорганизмите тие:

Весна и Игор прават истражување. Во едно шише треба да додадат многу
мала количина течност. Тоа ќе го направат со помош на:

 Ваљбона ставила исто количество вода во чаша, во вазна и во чинија.
Истите ги ставила на сонце. По некое време забележела дека водата од
чинијата испарила и во неа останало најмало количество. Зошто се случило
тоа?
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Прашање

Кога една материја ќе ја употребиме за да направиме некаков предмет, таа
материја се вика:

Кој од наведените материјали е природен?

 Што може да се види кога во исто време врне дожд и грее сонце?

Способноста да се предизвика некое дејство се вика:

Што се добива со мешање на разни материи во цврста, течна и гасовита
состојба?

Мешавина од повеќе гасови е:

Кој од наведените материјали има својство да гори?

На почвата растат растенија од кои се прават:

Што се случува со материјалите кога се под влијание на топлина и притисок?

Од растителни влакна, односно од стеблото или од листовите на растението
се прави:

Што се случува со металот кога тој се загрева?
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Прашање

Течната состојба е карактеристична за:

Кој од наведените предмети ја пропушта светлината?

Материјал кој е во гасовита состојба и е лесно запалив е:

Што ќе се создаде ако врз непровидно тело падне светлина?

Која мешавина им овозможува на рибите да живеат во водата?

Виктор ја брише таблата со сунѓерот. Тој силно притиска бришејќи ја
таблата. Што се случува со сунѓерот кога ќе го врати на своето место?

Видливата светлина ги содржи:

Кога светлосните зраци паѓаат директно тогаш светлината има:

Што се случува со сенката на предмет осветлен со ламба која постепено ја
оддалечуваме од него?

Земаме една метална монета и една даска. На даската ќе заковаме две
шајки, но при тоа внимаваме тие да бидат на оддалеченост да може монетата
да помине низ нив. Потоа монетата ја загреваме се додека не поцрвенее.
Повторно монетата ја ставаме меѓу шајките и забележуваме дека таа не може
да помине низ нив. Зошто се случува тоа?
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Прашање

Малата Маја се шетала со својата баба. Одејќи една до друга Маја
забележала дека нејзината сенка и сенката на баба и се различни. Сенката
на бабата е подолга, затоа што бабата е:

Вдлабнатините на копното кои се исполнети со слатка пивка вода се викаат:

Меурчињата во водата покaжуваат дека во почвата има

Од што зависи присуството на минерали во водата?
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Прашање

 Од што е составена атмосферата?

Кое својство на почвата овозможува впивање, пропуштање и задржување на
водата, воздухот и сончевата топлина?

Пилотите и космонаутите  кога летаат мора да носат боци со воздух затоа
што воздухот на големи височини е:

Што е хидросфера?

Растенијата дишат преку:

Јајцата преку кои се размножуваат рибите се викаат:

Што создаваат растенијата?

Кога растението 'рти најпрво се развива:

Растенијата од останатиот жив свет се разликуваат по тоа што храната:

Од што започнува изведувањето на пеперутките и пчелите?

Листовите на едно цвеќе почнуваат да пожолтуваат затоа што му
недостасува:
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Прашање

Процесот на размножување кај растенијата се вика:

Хранливите материи кои се пренесуваат до сите делови на растението
настануваат во:

Жабите се размножуваат со снесување на јајца. Но пред да стане жаба од
јајцата се изведуваат:

Зошто некои животни ги нарекуваме месојади?

Човекот спаѓа во групата на:

Кога има процес на опрашување кај растенијата тогаш поленот се пренесува
од:

Кои од животните се размножуваат со раѓање на живи млади?

Овошно дрво при создавање храна водата ја црпи од:

Што треба да јаде Марјан, ако мора да јаде само храна од растително
потекло?

Начинот на движење на животните зависи од:

Животните се разликуваат од растенијата:

Со вакцинацијата во крвта се внесуваат:
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Прашање

Марио многу сака да јаде слатки колачи. Преку кое сетило утврдува дека е
благо?

Во живиот свет за најсовршено суштество се смета:

Како се вика науката за развој на планетата Земја?

Како се нарекуваат  растенијата?

Кои се најраспространети животни во водената средина?

Каде живеат мравките, глувците и гуштерите?

 Живата и неживата природа меѓусебно се:

 Со кого најчесто започнува синџирот на исхрана?
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Прашање

Која е најважната врска на организмите и животната средина?

Огнен живее во близина на фабрика каде најчесто се создава смог, затоа
што таму има:

Растенијата самостојно создаваат:

Еми, Фросе, Ајше и Ѓулај ручаат заедно. Еми јаде грав, Фросе хамбургер,
Ајше месо и Ѓулај салата. Која од нив јаде храна која што не е здрава?

Ирена за ручек зготви риба и компир. На која животна средина и припаѓаат
тие?

Сетилни органи се:

Како се нарекува природата која човекот ја менува за свои потреби?

Каде ги запишуваме податоците добиени од некое истражување?

Лупата се користи најмногу за набљудување на:

Вриењето на водата е дел од процесот на:

Во една пластична чаша ставаме вода, а во друга песок. Кога нив ќе ги
ставаме на вага ја мериме нивната: 
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Прашање

Часовничарот Миле зема да го поправи часовникот на Ева. Не можеше да ги
најде ситните делови кои беа потребни за негова поправка. Кој инструмент
ќе му помогне да ги види?

Во една нова населба децата се среќни. Возрасните изградија училиште, а со
тоа задоволија дел од своите потреби. Каква природа имаме во овој случај?

Децата се лизгаа на снегот. Лизгајќи се силно по надолнината забележаа
мраз. Почнаа меѓусебно да разговараат за тоа како настанал мразот. Едно
дете рече: - сигурно температурата била 0 0С па замразнала:

Кој материјал е еластичен кога е под притисок?

Материјалите се менуваат под влијание на:

Колку бои има виножитото?

Весна секојдневно оди на работа. За тоа и е потребна енергија која ја добива
преку:

Во кој дел од денот сончевите зраци паѓаат накосо?

Муса ставил неколку зрна грав во чаша наполнета со вода. По некое време
тој забележал дека гравчињата:

Енергијата е потребна за да се изврши:
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Прашање

Плинот е материјал кој е во:

Кој од предметите е направен од кршлив материјал?

Цврстата состојба е карактеристична за:

Во еден дождлив ден низ облаците се пробија и сончевите зраци. Тогаш
Керим забележа виножито. Виножитото понекогаш се појавува затоа што
зраците на сончевата светлина се:

Што ќе се случи со шеќерот кога ќе го ставиме во чаша со топол чај?

Во каква состојба ќе биде мешавината од сол и шеќер?

Дарко и Стефан сакаат да играат топка. Што му е потребно на Дарко за да ја
придвижи топката кон Стефан?

Ако посаденото цвеќе го покриеме со голема тегла тоа ќе овене затоа што му
недостасува:

Едно плишано мече стои на работната маса. Марко влегува во собата со
батериска ламба во раката и светлината ја насочува кон мечето што го бара.
Како што тој се приближува кон него забележува дека:

Јачината на светлината е најголема кога светлосните зраци:
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Прашање

Ако растението се покрие со темно платно, ќе пожолти затоа што му
недостасува:

Може да имаме зашеќерена вода, солена вода и лимонада затоа што водата
е:

Игор земал една лажича и во неа ставил вода. Почнал да ја загрева
лажичката и забележал дека лажицата останала иста, но водата во лажицата
врие. Тоа ни покажува дека лажицата:

Јуле оди на плажа. На песокот поставува чадор и лежалка. Забележува дека
тие прават сенка, но чадорот има поголема сенка. Тоа се случува затоа што:

Кој вид на почва е најплоден?

Со термометар се мери:

Својства на воздухот се:

Надворешниот изглед на земјината површина се вика:

Со замрзнување на водената пареа во облаците во вид на ситни кристали, на
земјата паѓа: 
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Прашање

Водена маса која тече по своето корито и се влева во езера, мориња и
океани се вика:

Кое својство на почвата НЕ овозможува впивање, пропуштање и задржување
на водата, воздухот и сончевата топлина?

Од што зависи дали водата што извира ќе биде термална или минерална?

Од газираната вода излегуваат меурчиња затоа што во неа има:

Како се нарекува најголемата постојана површина со солена вода?

Неопходни услови за живот на растенијата се:

Растението ’рти и се развива ако има:

Тревојадни животни се:

Колку сетила има човекот?

Што НЕ е дел од растението?

Со што се размножуваат птиците?



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Според исхраната волкот спаѓа во групата на:

Некои животни ги нарекуваме тревојади затоа што:

Кои животни можат да живеат во почвата?

Опрашувањето кај растенијата претставува пренесување на поленот до:

Листовите на растението од воздухот земаат:

Како се прилагодуваат некои животни на температурните разлики во зима?

Со помош на водата организмот ја:

Ако Јованка јаде здрава храна постојано, НЕМА да одбере?

Произведувачи на храна се:

Што е заедничко за жаба, риба и кокошка?

Што е заедничко за бреза, мечка и ластовичка?

Животните НЕ се разликуваат од растенијата според:
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Прашање

Шеќерите во растенијата се создаваат под влијание на:

Што од наведеното се форми од жива природа?

Филип има убаво куче како домашнo милениче. Зошто тој и неговите
родители го носат кучето кај ветеринар за да го вакцинираат?

Кои се најчестите загадувачи на водите?

Во почвата живеат:

Екологија е наука за:

На кои птици најмногу им пречи загадувањето на водата во барата?

Загадената вода штетно влијае врз правилниот развој на:

Пастрмката, крапот и сомот се животни кои живеат:

По што ќе определиме во која животна средина живеат животните?

Зошто не треба да се јаде зеленчук што растел на нива на која земјоделецот
премногу фрлал вештачко ѓубриво?
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Прашање

Што е заедничко за рибникот, паркот и нивата?

Што ќе се случи во природата ако се уништат сите инсекти?

Матеја посадила роза во градината. Што и треба на розата за да цути?

На кои начини се движат животните?

Во која природа припаѓаат: водата, воздухот, почвата, сонцето?

Микроскопот служи за набљудување на:

Инструменти за набљудување и проучување на природното опкружувањa се:

Во која природа припаѓаат: растенијата, животните и луѓето?

Преку кој сетилен орган  разликуваме:  слатка, солена, горка, лута, кисела
храна?
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Прашање

Преку кој сетилен орган одредуваме  дека пенкалото е тврд предмет?

Во еден сад со почва  засадено е зрно грашок. Кој инструмент ќе го
користиш за да измериш колку расте растениетo?

Со помош на кој инструмент ќе ја видиш формата на една снегулка?

Преку кое сетило истражуваме дали некој предмет е тврд, рапав, мазен?

Инструментот кој служи за додавање мала количина на течност се вика:

Додека шетал во паркот Башким почувствувал непријатна миризба. Што
направил за да ја избегне непријатната миризба?
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Прашање

Јана и Рина  на часот по природа ги истражуваат материјалите од кои е
направена нивната и облеката на другарчињата. Кое сетило најмногу ќе го
користат во истражувањето?

Во каква состојба можат да бидат материјалите?

Какви можат да бидат материјалите?

Кое својство го има стаклото?

Кои состојки што ги има во воздухот се штетни за здравјето на луѓето?

Што се случува со волната кога ќе се запали?

Што е потребно за да се движи топката?

Кој од наведените материјали НЕ е природен?
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Прашање

Природен извор на светлина и топлина е:

На која температура водата поминува во гасовита состојба?

Што ќе се случи со металното топче ако се загрева?

Во какви облици најчесто се среќава енергијата?

Лимонадата претствува мешавина од:

Што ќе се случи со водата во еден сад доколку садот го ставиме на
температура под 00C?



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Со што е покриен најголемиот дел од планетата Земја?

Во пролет или лето при ладен воздух водените капки мрзнат и се претвораат
во зрнца лед и тогаш велиме дека надвор врне:

Со што е обвиткана планетата Земја?

Која природна појава најчесто ја има во зима?

Како се нарекува професијата на лицето кое ги следи промените на времето?

Магла полна со прав и чад се нарекува:

Каква боја и мирис има воздухот?



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Лицето кое ја мери температурата на воздухот и количината на врнежите во
едно место е:

Инструментот што го покажува правецот на ветерот се нарекува:

Како Петре и Нора ќе ги препознаат водените површини употребувајќи
глобус?

Во кои годишни времиња луѓето ја обработуваат и сеат почвата?

На час по природа  Никола и Рони ставиле стаклено шише наполнето до
врвот  со вода, во замрзнувач во кујната на училиштето. Што ќе се случи
кога тие ќе го извадат шишето од замрзнувачот после подолго време?

Антоанета ставила парче сува почва во чаша со вода и забележала дека во
водата почнале да се прават меурчиња. Поради тоа таа заклучила дека  во
почвата има:



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Каква храна треба да внесуваме секојдневно, за да бидеме здрави?

Кој може да опстане без воздух?

Делови на цветот се:

Кои животни живеат во воздухот?

Растението ја прима водата од почвата преку:

Колку често треба да се одржува личната хигиена?

Зошто децата треба да примаат вакцини?

Рахитисот е заболување на:

Со кој дел растението е прицврстено за почвата?



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Марија често јадела со нечисти раце и се разболела. Што го предизвикало
заболувањето кај Марија?

Арзије во вазната ставила расцветано кокиче. Со капалка додала 2-3 капки
мастило. Што забележала кај кокичето по неколку дена?

Учениците од IV-а јадат здрава храна. Тоа значи дека тие често внесуваат:

Каква наука е екологијата?



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Која е животната средина на рибите?

Зошто одредени птици во есен го менуваат своето живеалиште?

Во кое годишно време луѓето прават куќички за птици и оставаат храна во
нив?

Зошто некои животни ги нарекуваме тревојадни?

Врз правилниот развој на сите живи организми штетно влијаат:

За заштита на воздухот од загадување на оџаците од фабриките се ставаат:

Зошто нема инсекти во непосредна близина на фабрика која нема филтри на
своите оџаци?



5. Природа - Задолжителен предмет

Прашање

Некои инсекти им помагаат на овошните дрвја за да се:


