
Наставен план: Наставен план за 5 одделение - деветгодишно
- македонски

1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од следниве зборови означува 1 час?

Кој од следниве зборови означува здравствена тегоба?

Кој од следниве зборови означува празнична декорација?

Кога ме боли стомак велам:

Кога е осум часот и петнаесет минути, велиме:

Кој од наведените математички знаци е знак за множење?

Кој од наведените зборови означува утро?

Обележје на музејот е:

Кој од наведените зборови е обележје на селото?

Кој од наведените зборови е обележје на празник?
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Прашање

Кој од наведените зборови е сообраќаен поим?

Кој од наведените зборови е обележје на градот?

Одговори што би следело во следниов исказ: For Christmas we usually buy
_______.”

Кога сакаме да пратиме писмо  одиме во: ________.

Дополни  ја реченицата: _________ stops those cars that drive fast.

Кога сакаме да видиме уметнички слики  одиме во _______.

Доврши ја следната реченица: I can`t walk.  I have _______.

Изразот девет и триесет минути одговара на:

Доврши ја следната реченица: There are many animals  ______.

Дополни ја реченицата:   For Easter we  make ______.
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Прашање

Доврши ја следната реченица: Ben is winning the race, he is _______ place.

Доврши ја следната реченица: The big cities usually have problem with
_______.

Доврши ја реченицата: I am sending her a ____________ on February 14th .

Доврши ја реченицата: I love sunbathing in _______.

Доврши ја реченицата:  I can’t hear you, I have ______.

Кога сакаме да гледаме филм на големо платно, одиме во:

Изразот десет часоти четириесет и пет минути одговара на:

Кој од следниве зборови e бројна именка?

Кој од следниве зборови НЕ e прилог за место?

  Кој од следниве зборови e прилог за време?
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Прашање

   Кој од следниве зборови е описна придавка?

    Кој од следниве зборови е бројна именка?

    Кој од следниве зборови е главен број?

 Пронајди го зборот што означува прилог за време.

   Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека сакаш да читаш книги?

Со кој израз би го започнал прашањето: Колку брашно да ставам во тортата?

  Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека ќе пишуваш домашна
задача оваа вечер?

Која од следниве именки е во множина?
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Прашање

   Одговори на  прашањето: Каде се наоѓа поштата?

 Пронајди го зборот што означува реден број.

Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека ќе бидеш адвокат?

Со кој израз би го започнал прашањто: Колку книги има на масата? 

 На прашањето: Кога ќе одиш на одмор? Следи одговорот:

Како ќе прашаш: Што ќе правиш овој викенд?

   Како ќе дадеш наредба:

   Како ќе кажеш дека утре ќе одиш на кино?

   Како ќе кажеш дека учењето е забавно?

   На прашањето: "Kаде е книгата?" Ке одговориш со:
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Прашање

 На прашањето:  What are you going to be?ќе одговориш со:

 Како би  одговорил  на следново прашање: What  are you doing this
weekend?

   На прашањето:  What are you doing tomorrow?ќе одговориш со:

 Кој помошен глагол ќе го употребиш  за да кажеш дека  улицата смее да се
премине само кога е зелено светло?

 Како би одговорил  на следново прашање: Would you like to go to the
cinema?

    Која глаголска именка ќе ја употребиш за да искажеш дека сакаш да
читаш книги?
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Прашање

Како би  одговорил  на следново прашање: What are they doing this evening? 

   Како ќе прашаш некого дали  сака шолја чај?

   Кога сакаме да дадеме наредба  нешто да се стори веднаш, велиме:

   На прашањето Where is his house? ќе одговориш со:

   Што велиме кога сакаме да изразиме незадоволство?

  Која глаголска именка ќе ја употребиш за да кажеш дека читањето ти е
омилено хоби.

 Доврши ја  реченицата: She keeps the apples ___________.

Како ќе ја опишеш собата на своето другарче?

   Kога сакаме да побараме информација за правец велиме:
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Прашање

    Kога сакаме да се извиниме велиме:

Кое прашање ќе го поставиме ако сакаме да побараме нечиј телефонски
број?

 Kога сакаме да се заблагодариме велиме:

Кое прашање искажува нудење?

Кога учтиво позајмуваме нешто велиме:

    Како ќе прашаме некого колку е часот?

   Кога сакаме да го опишеме градот во кој живееме велиме:

  Како ќе прашаш  дали твоето  другарче се чувствува добро?

     Кога сакаме да поканиме некого на роденден, велиме:

Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Каде е твојата книга?
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Прашање

     Како би го понудил твоето другарче со сендвич?

      Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Кој е твојoт омилен пејач
?

  Како би прашал каде е музејот?

 Како ќе посакаме некому пријатен одмор?

     Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Зошто си толку тажен?

    Како  ќе посакаме некому пријатен викенд?
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Прашање

    Како учтиво би замолил да позајмиш палто?

Како ќе кажеш дека твоето омилено место е Маврово?

 Како ќе го прашаш другарчето како доаѓа на училиште?

    Како ќе дадеш информација за местоположбата на хотелот?

  Со кој израз можеш да прашаш како се прави торта?

Со кој изсказ можеш да прашаш каде ќе одиш викендов?

    Како учтиво би  им понудил кафе и колачи на гостите?

  Со кој од дадените искази ќе кажеш дека не се чувствуваш добро?

  Кој од исказите означува домашна навика?
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Прашање

   Како ќе одговориш на прашањето How about going to the cinema tonight?

   Како ќе одговориш на прашањето: How many hours a day do you watch TV?

Како ќe одговориш на прашањето: What would you like to drink?

Како ќе одговориш на прашањето: Where do you do your homework?

 Како ќе одговориш на прашањето: What is your favorite sport?

  Како ќе одговориш на прашањето: When is your birthday?

  Како ќе одговориш на прашањето: How do you go to school?

    Доврши ја реченицата: Lucciano Pavaroti is a great singer, ______?

     Како би кажал дека одиш кај баба ти секој викенд?

 Како би кажал дека е 7 часот и 30 минути? 
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Прашање

 Kaкo ќе одговориш на прашањето: Who are you waiting for?

      Како би искажал болка? 

   Дополни го прашањето: What _____________ do this weekend?

    Како би одговорил на прашањето: What are you going to do on your
summer holiday? 

     Како би искажал секојдневна обврска?

    Која од поговорките се однесува на консумирањето здрава храна? 

    Kaкo би искажал иден план?
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Прашање

  Како би одговорил на прашањето колку години имаш?

Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad and
cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun on Christmas.

     Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy
corn and apple pie on Halloween. People wear costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with
eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter,
it would be my favorite holiday too.

  За кој празник бабата прави cupcakes?
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Прашање

Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad and
cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun on Christmas.

     Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy
corn and apple pie on Halloween. People wear costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with
eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter,
it would be my favorite holiday too.

     Кој празник му е омилен на авторот на текстот?
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Прашање

Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad and
cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun on Christmas.

     Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy
corn and apple pie on Halloween. People wear costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with
eggs. But I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter,
it would be my favorite holiday too.

    Каков костим ќе носи авторот оваа година за Ден на вештерките?
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Прашање

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It sits next to the Ohrid lake. Most people live in the city, but
there is small number of  people who live in the villages near the city. 
Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There are
365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the
city is full with tourists that come to visit. They usually go to the
Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on
the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter
with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in
January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter.
There aren’t any tourists. 

    Колку жители има Охрид?
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Прашање

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It sits next to the Ohrid lake. Most people live in the city, but
there is small number of  people who live in the villages near the city. 
Ohrid is a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There are
365 churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the
city is full with tourists that come to visit. They usually go to the
Samoil’s fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on
the hill. There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter
with my parents. I have a cousin there and she has a birthday in
January, so we are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter.
There aren’t any tourists.

      Колку цркви има во Охрид?
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Прашање

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

  Што купуваат децата кога сакаат ужина додека се на училиште?

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
  Каква е храната што ја купуваат децата додека се на училиште?
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Прашање

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!

  Што му се допаѓа на авторот на текстот?

Sarah isn’t feeling well. She got up this morning and she starts
coughing. Then she got back to bed. Her mother gives her soup
, hoping she feels better
. Sarah still isn’t feeling well. Then she starts feeling headache. Her
mother is checking her body temperature and it turns out Sarah has high
temperature. Sarah’s mother insists she sees a doctor. Sarah thinks it
would be nice if she is able to go to school because it is Saint
Valentine’s. Sarah’s friends from school are bringing her many
Valentine’s Cards after school. 

   Кој не се чувствува добро?
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Прашање

Sarah isn’t feeling well. She got up this morning and she starts
coughing. Then she got back to bed. Her mother gives her soup
, hoping she feels better
. Sarah still isn’t feeling well. Then she starts feeling headache. Her
mother is checking her body temperature and it turns out Sarah has high
temperature. Sarah’s mother insists she sees a doctor. Sarah thinks it
would be nice if she is able to go to school because it is Saint
Valentine’s. Sarah’s friends from school are bringing her many
Valentine’s Cards after school.  
Што и дала мајката на Сара за да се чувствува Сара подобро?
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Прашање

  Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad
and
cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun  on Christmas.

Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn
and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go
to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But
I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would
be my favorite holiday too.

     Што носат луѓето за Денот на вештерките?
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Прашање

Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad and

cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun  on Christmas.

Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn
and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go
to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But
I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would
be my favorite holiday too.
  Што се надева авторот дека ќе добие за овој Божиќ?
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Прашање

  Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad
and
cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun  on Christmas.

Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn
and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go
to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But
I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would
be my favorite holiday too.
    Што прави бабата  за Велигден?
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Прашање

  Christmas is my favorite holiday. My grandmother makes ham, salad
and
cupcakes on Christmas. I also get presents on Christmas! Last year I got
a new set of paint brushes. This year I hope to get new pencils and a
drawing pad. I always have fun  on Christmas.

Halloween is another good holiday. My grandmother makes candy corn
and apple pie on Halloween. People wear mask-costumes during
Halloween. This year I am going to wear a Batman costume.

Easter is a good holiday too. My grandmother colors eggs, and I don’t
have to go
to school. She makes a lamb with sauce, and green salad with eggs. But
I don’t get any presents for Easter. If I got presents for Easter, it would
be my favorite holiday too.
 За кој празник авторот не оди на училиште?
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Прашање

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

 Kаде се наоѓа градот Охрид?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

   Каде живее мал број на луѓе?
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Прашање

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

Кој доаѓа да го посетува градот секое лето?

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

Кој културен споменик најчесто го посетуваат туристите во Охрид?
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Прашање

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

 Каде се наоѓа Самоиловата тврдина во Охрид?

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

    Каков е Охрид во зима?
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Прашање

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
Што им прави нездравата храна на децата?

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
   Што би било подобро да јадат децата наместо нездравата храна?
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Прашање

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
     Што е подобро да се пие наместо кока- кола?

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
      За што не се подготвени децата ако јадат нездрава храна?
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These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
     Каков сендвич повеќе сака да јаде авторот на текстот?

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 

Што треба да направат туристите за да стигнат до Самоиловата тврдина?
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Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There are 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 
      Што прави семејството на авторот секоја зима?

Ohrid is a large town. It has more than forty thousand people living
there. It is a city by the lake Ohrid. Most people live in the city, but there
is small number of people who live in the villages near the city.  Ohrid is
a beautiful city. The lake gives the city its own beauty. There a 365
churches in Ohrid. One for each day of the year. Every summer the city is
full with tourists that come to visit. They usually go to the Samoil’s
fortress, one of Ohrid’s cultural monuments. The fortress is on the hill.
There is a lot of walking to get there. I go to Ohrid every winter with my
parents. I have a cousin there and she has a birthday in January, so we
are visiting her for her birthday. Ohrid is quiet in winter. There aren’t
any tourists. 
      Зашто  авторот на текстот оди во Охрид во зима?
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These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
      Што можеш да заклучиш од текстот?

These days, children eat a lot of unhealthy food. When they are at
school, and they want a snack, they buy a hamburger, or chips, or
French fries. And they always are drinking Coke. That kind of food is
unhealthy for children. It makes them gain weight, feel tired and not
ready for physical activities. It would be nice if children are eating more
fresh vegetables and fruits, or even food prepared at home. I think that
it is much useful for my body and mind to eat a sandwich made from
home with salad and cheese than to buy a hamburger. I think that it
would be better to drink a bottle of water than to buy a Coke. I like
being fit and healthy. I like eating fresh vegetables and fruits, and you
know what they say: An apple a day, keeps the doctor away!
      Што им порачува на крај авторот на текстот на децата?

   На прашањето:  What are you doing at the moment?ќе одговориш со:
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Кој од следниве зборови означува математички знак?

Кој од наведените зборови означува загадување?

Кој од наведените зборови означува единица за време?

Кој од наведените искази се поврзува со празнично расположение?

Доврши ја  реченицата: I can’t speak, I have a _______.

    Дополни  ја реченицата: My dad keeps his ______ in the bank.

 Доврши ја реченицата: I love skiing in the ______.

  Дополни  ја реченицата: My friends and I are going to the _______ to watch
the movie.

Кој од следниве зборови е небројна именка?
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Прашање

Кој од следниве зборови означува прилог за место?

     Со кој израз би го поставил прашањето: Колку сендвичи да земам за
пикникот?

Која реченица од наведените ќе ја употребиш за да кажеш дека имаш
планови вечер?

На прашањето: Каде е супермаркетот? следи одговорот:

  На прашањето: What are you doing the next weekend? ќе одговориш со:

Која глаголска именка ќе ја употребиш за да кажеш дека сакаш
цртање?

Како ќе гласи општата наредба кон сите за да прекине загадувањето?

Како би одговорил на прашањето: What is your sister studying for? 

Кога сакаме да искажеме задоволство затоа што сме виделе некого,
велиме:

Kога сакаме да побараме информација за време, прашуваме:
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Прашање

Кога сакаме да прашаме некого како се чувствува, велиме:

 Со кој од наведените прашања ќе прашаш кој е твојот омилен предмет на
училиште?

Со кој од наведените прашања ќе го прашаш своето другарче кој го
натажил?

Како ќе прашаш за местоположбата на плажата?

     Како ќе кажеш дека во твојот град  најчесто многу врне  во есен?

  Дополни ја реченицата со соодветниот израз: Sarah doesn’t know________.

      Кој од дадените изрази означува секојдневна навика?

     Доврши  ја реченицата: The Lakers are a great basketball team, _____?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

   Како би одговорил на  прашањето:What are you?

Како би кажал дека не можеш убаво да гледаш  затоа што те болат
очите?

My friend Petar lives in Skopje. He lives in the city center area. He is very
skinny and pale. His mother says he is always having a cold. My mother
says that he is always sick because the city is polluted. That is why Petar
is visiting us in the village every weekend. He is very nice and polite to
all of us. He loves running and playing in the field with me. We both are
the same age, and we both love basketball and at the same time we both
dislike math at school. Petar loves when it’s time for breakfast. He loves
the scrambled eggs and cheese my mom makes. He is very happy in the
village, and I am happy to have him around. This weekend is special.
Petar’s parents are taking me to the city to see the animals in the Zoo.
Petar is a great friend. 

Каде живее Петар?
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Usually  I wake up at 6 o’clock to exercise. My sister thinks I am crazy
because she wakes up at 10 o’clock. I don’t understand her. She is very
smart, but very lazy. She spends her time in front of the computer,
chatting with her friends all the time. I like playing basketball with my
friends. I am healthy and strong, and I have energy to study more. My
sister is always complaining how she doesn’t have time to exercise. That
is not true. She doesn’t have time to exercise because she speaks on the
phone every day for 3 hours. My parents decide to take her phone, and
forbid her to spend time in front of the computer for more than 2 hours a
day. She was angry at first, but then she joined me in the morning for
the exercises. She is healthy, athletic and full with energy now. Not to
mention that she looks better and more fit now than before.

   За што се буди авторот во 6 часот наутро?

Usually  I wake up at 6 o’clock to exercise. My sister thinks I am crazy
because she wakes up at 10 o’clock. I don’t understand her. She is very
smart, but very lazy. She spends her time in front of the computer,
chatting with her friends all the time. I like playing basketball with my
friends. I am healthy and strong, and I have energy to study more. My
sister is always complaining how she doesn’t have time to exercise. That
is not true. She doesn’t have time to exercise because she speaks on the
phone every day for 3 hours. My parents decide to take her phone, and
forbid her to spend time in front of the computer for more than 2 hours a
day. She was angry at first, but then she joined me in the morning for
the exercises. She is healthy, athletic and full with energy now. Not to
mention that she looks better and more fit now than before.

Што мисли неговата сестра за тоа што братот се буди во 6 наутро?
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My friend Petar lives in Skopje. He lives in the city center area. He is very
skinny and pale. His mother says he is always having a cold. My mother
says that he is always sick because the city is polluted. That is why Petar
is visiting us in the village every weekend. He is very nice and polite to
all of us. He loves running and playing in the field with me. We both are
the same age, and we both love basketball and at the same time we both
dislike math at school. Petar loves when it’s time for breakfast. He loves
the scrambled eggs and cheese my mom makes. He is very happy in the
village, and I am happy to have him around. This weekend is special.
Petar’s parents are taking me to the city to see the animals in the Zoo.
Petar is a great friend.

Како изгледа Петар?

My friend Petar lives in Skopje. He lives in the city center area. He is very
skinny and pale. His mother says he is always having a cold. My mother
says that he is always sick because the city is polluted. That is why Petar
is visiting us in the village every weekend. He is very nice and polite to
all of us. He loves running and playing in the field with me. We both are
the same age, and we both love basketball and at the same time we both
dislike math at school. Petar loves when it’s time for breakfast. He loves
the scrambled eggs and cheese my mom makes. He is very happy in the
village, and I am happy to have him around. This weekend is special.
Petar’s parents are taking me to the city to see the animals in the Zoo.
Petar is a great friend.

   Што вели мајката на авторот за причината поради која Петар е постојано
настинат?
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My friend Petar lives in Skopje. He lives in the city center area. He is very
skinny and pale. His mother says he is always having a cold. My mother
says that he is always sick because the city is polluted. That is why Petar
is visiting us in the village every weekend. He is very nice and polite to
all of us. He loves running and playing in the field with me. We both are
the same age, and we both love basketball and at the same time we both
dislike math at school. Petar loves when it’s time for breakfast. He loves
the scrambled eggs and cheese my mom makes. He is very happy in the
village, and I am happy to have him around. This weekend is special.
Petar’s parents are taking me to the city to see the animals in the Zoo.
Petar is a great friend.

Кое е омиленото јадење на Петар кога ќе дојде во селото?

Usually  I wake up at 6 o’clock to exercise. My sister thinks I am crazy
because she wakes up at 10 o’clock. I don’t understand her. She is very
smart, but very lazy. She spends her time in front of the computer,
chatting with her friends all the time. I like playing basketball with my
friends. I am healthy and strong, and I have energy to study more. My
sister is always complaining how she doesn’t have time to exercise. That
is not true. She doesn’t have time to exercise because she speaks on the
phone every day for 3 hours. My parents decide to take her phone, and
forbid her to spend time in front of the computer for more than 2 hours a
day. She was angry at first, but then she joined me in the morning for
the exercises. She is healthy, athletic and full with energy now. Not to
mention that she looks better and more fit now than before.

Како го поминува времето сестрата на авторот?
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Usually  I wake up at 6 o’clock to exercise. My sister thinks I am crazy
because she wakes up at 10 o’clock. I don’t understand her. She is very
smart, but very lazy. She spends her time in front of the computer,
chatting with her friends all the time. I like playing basketball with my
friends. I am healthy and strong, and I have energy to study more. My
sister is always complaining how she doesn’t have time to exercise. That
is not true. She doesn’t have time to exercise because she speaks on the
phone every day for 3 hours. My parents decide to take her phone, and
forbid her to spend time in front of the computer for more than 2 hours a
day. She was angry at first, but then she joined me in the morning for
the exercises. She is healthy, athletic and full with energy now. Not to
mention that she looks better and more fit now than before.

Што решиле да направат родителите?

My friend Petar lives in Skopje. He lives in the city center area. He is very
skinny and pale. His mother says he is always having a cold. My mother
says that he is always sick because the city is polluted. That is why Petar
is visiting us in the village every weekend. He is very nice and polite to
all of us. He loves running and playing in the field with me. We both are
the same age, and we both love basketball and at the same time we both
dislike math at school. Petar loves when it’s time for breakfast. He loves
the scrambled eggs and cheese my mom makes. He is very happy in the
village, and I am happy to have him around. This weekend is special.
Petar’s parents are taking me to the city to see the animals in the Zoo.
Petar is a great friend.

Што можеш да заклучите од текстот?
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Usually  I wake up at 6 o’clock to exercise. My sister thinks I am crazy
because she wakes up at 10 o’clock. I don’t understand her. She is very
smart, but very lazy. She spends her time in front of the computer,
chatting with her friends all the time. I like playing basketball with my
friends. I am healthy and strong, and I have energy to study more. My
sister is always complaining how she doesn’t have time to exercise. That
is not true. She doesn’t have time to exercise because she speaks on the
phone every day for 3 hours. My parents decide to take her phone, and
forbid her to spend time in front of the computer for more than 2 hours a
day. She was angry at first, but then she joined me in the morning for
the exercises. She is healthy, athletic and full with energy now. Not to
mention that she looks better and more fit now than before.

    Како се чувствувала сестрата на авторот кога нејзините родители и го
земале телефонот и  и забраниле  да седи пред компјутер?
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Usually  I wake up at 6 o’clock to exercise. My sister thinks I am crazy
because she wakes up at 10 o’clock. I don’t understand her. She is very
smart, but very lazy. She spends her time in front of the computer,
chatting with her friends all the time. I like playing basketball with my
friends. I am healthy and strong, and I have energy to study more. My
sister is always complaining how she doesn’t have time to exercise. That
is not true. She doesn’t have time to exercise because she speaks on the
phone every day for 3 hours. My parents decide to take her phone, and
forbid her to spend time in front of the computer for more than 2 hours a
day. She was angry at first, but then she joined me in the morning for
the exercises. She is healthy, athletic and full with energy now. Not to
mention that she looks better and more fit now than before.

    Што се случило со сестрата на авторот кога почнала да вежба?

Што би следело во следниов исказ: For Christmas we usually buy ………..

Кога е шест и триесет минути, велиме:

Кој од следниве зборови e обележје на село?

My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors.  Какви велигденски јајца сака
мајката на Елизабет?
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Janko lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.

Која река тече низ Скопје?

Janko lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.
Што е блиску до реката Вардар?

Sara is going to visit her doctor this afternoon. She has a headache and high
temperature. She is not going to school tomorrow. Зошто  Сара нема да оди на
училиште утре?

My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors. Во која боја се јајцата во
кошничката?
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My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors. Кој сака зелени  велигденски
јајца?

My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors.
Што има во кошничката ?

My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors.Кoј  е многу зафатен за  Велигден ?

На прашањето:  What are you doing now? ќе одговориш со:

 Како би  одговорил  на следново прашање: What  are you doing this Friday?
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Пронајди го зборот што означува прилог за место.

Кој од следниве зборови e бројна именка?

Со кој израз би го започнал прашањето: Колку  моливи имаш во твојата
училишна торба?

Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека  сакаш да играш кошарка?

 Kaкo ќе го прашаш твоето другарче зошто е тажно?

Kога посакуваме пријатен викенд велиме:

 Kога сакаме да прашаме колку е часот велиме:

Како би кажале дека е 9 часот ?
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Прашање

Како би ja  понудил твоjата другарка  со сендвич?

Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Кои се негови фармерки ?

Како би го прашале другарчето кој е неговиот телефонски број?

Како би кажал дека имаш час по клавир секој петок?

Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Која  е твојата омилена песна
?

Како би го прашал твоето другарче како оди на училиште?

My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors.  Со што е полна кошничката?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My sister
Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have a
Bunny basket full of eggs in different colors.  Кој е омилениот празник на
Елизабет?

     My sister Elizabeth likes Easter very much. It`s her favorite holiday. My
mother is very busy every Easter with the Easter eggs. I like red Easter eggs. My
sister Elizabeth likes the green ones. My mother likes blue Easter eggs. We have
a Bunny basket full of eggs in different colors.
  Кој сака црвени велигденски јајца?

Janko lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.
Што е: noisy city?

Како би одговорил на прашањето: When is your birthday?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Darko`s father is a very healthy man. He eats healthy food every day. His
favorite food are  vegetables. He likes carrots very much.     Таткото на Дарко
сака:

Кој од следниве зборови e обележје на град?

Кој од следниве зборови e математички  знак?

Кој од следниве зборови означува сообраќаен знак?

Кога ме боли глава велам:

Кога е седум и петнаесет минути, велиме:

Кој од наведените математички знаци е знак за еднакво?

Кој од наведените зборови е дел од денот?

Обележје на градот е:

Што би следело во следниов исказ: ForChristmasweusuallybuy………..

Кога сакаме да извадиме пари одиме во:.......



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Доврши ја реченицата: We  cross the street at a ………..

Кога сакаме да испратиме писмо, одиме во.......

Доврши ја следната реченица: Ican`t sit.  I have…..

Изразот десет и четириесет и пет, одговара на:

Што би следело на следниов исказ: For Christmas we usually buy …..

Кој од следниве зборови e нeбројна именка?

Кој од следниве зборови e прилог за место?

Кој од следниве зборови e прилог за време?

Пронајди го зборот што означува прилог за време.

Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека можеш да играш фудбал?

Со кој израз би го започнал прашањето: Колку  млеко да турам во шолјата?

Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека ќе играш игра оваа вечер?

Која од следниве именки е небројна?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Доврши ја следната реченица: There is a lot of money.....

На прашањето: Каде седи твојата другарка Белинда?, следи одговорот:

Пронајди го зборот што означува реден број.

Која реченица ќе ја употребиш за да кажеш дека ќе бидеш полицаец?

На прашањето: What are you going to be? ќе одговориш со:

Како би  одговорил  на следново прашање: What  are you doing this Sunday?

На прашањето: What are you doing next weekend? ќе одговориш со:

Кој помошен глагол ќе го употребиш  за да кажеш дека е забрането да ја
поминеш улицата на црвено светло?

Како би одговорил  на следново прашање: Would you like to go to the zoo?

На прашањето:  What are you doing at the moment ? ќе одговориш со:

Која глаголска именка ќе ја употребиш за да искажеш дека сакаш да играш
кошарка.

Како би  одговорил  на следново прашање: What are you doing this evening?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Kога сакаме да побараме информација за правец велиме:

Kога сакаме да се извиниме кажуваме:

Кое прашање е распрашување за телефонски број?

Kога сакаме да се заблагодариме кажуваме:

Кое прашање искажува нудење?

Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Која е твојаата тетратка?

Како би го понудил своето другарче со сок?

Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Која е твојaта омилена книга?

Како би прашал каде е банката?

Како ќе посакаме некому убав одмор?

Со кој израз од наведените можеш да прашаш: Зошто си толку тажен?

Како  ќе посакаме некому пријатен ден?

Како учтиво би замолил да позајмиш гума?

Како би кажал дека имаш часови по музичко секој вторник?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како би кажале дека е 10 часот и 30 минути?

Kaкo ќе го прашаш своето другарче зошто е толку среќно?

Како би искажале главоболка?

Kaкo ќе искажеш секојдневна обврска?

Како би одговорил на прашањето: Whendo you go to school?

Како ќе опишеш град?

Со која реченица би опишал град?

Kaкo би искажал иден план?

Како би одговорил на прашањето од каде си?

Како би го прашал своето другарче кога оди на училиште?

My sister Monica likes Christmas very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Christmas with the Christmas cake. I like Christmas cake. My
sister Monica likes the chocolates. My mother likes Christmas chocolates, too. We
have a table with cakes, chocolates and meat. Кoј многу го сака Божиќ?

Ana lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.Каде живее Ана?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ana lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar. Која река тече во средината на Скопје?

Jill lives in a big city. There is a lot of traffic on the streets. She takes a bus to
school every day. There are two traffic lights on her way to the school. When the
lights don`t work there is a traffic policeman on the crossroad. Каде живее Џил?

Jill lives in a big city. There is a lot of traffic on the streets. She takes a bus to
school every day. There are two traffic lights on her way to the school. When the
lights don`t work there is a traffic policeman on the crossroad.Колку семафори
има на патот до училиштето?

My sister Monica likes Christmas very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Christmas with the Christmas cake. I like Christmas cake. My
sister Monica likes the chocolates. My mother likes Christmas chocolates, too. We
have a table with cakes, chocolates and meat.Кој сака чоколада?

My sister Monica likes Christmas very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Christmas with the Christmas cake. I like Christmas cake. My
sister Monica likes the chocolates. My mother likes Christmas chocolates, too. We
have a table with cakes, chocolates and meat.Кој е омилениот празник на
Моника?

My sister Monica likes Christmas very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Christmas with the Christmas cake. I like Christmas cake. My
sister Monica likes the chocolates. My mother likes Christmas chocolates, too. We
have a table with cakes, chocolates and meat.Со што е полна масата?

Ana lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.Што е: noisy city?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ana lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.Колку зоолошки градини има во Скопје?

Ana lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar.Колку видови  животни има во зоолошката градина?

Ana lives in Skopje. Skopje is a very big city. It is very noisy. The river Vardar
flows in the middle of it. There are a lot of big buildings, museums, schools,
cinemas and banks. There is one zoo with many kinds of animals. The zoo is near
the river Vardar. Каде е зоолошката градина?

Jill lives in a big city. There is a lot of traffic on the streets. She takes a bus to
school every day. There are two traffic lights on her way to the school. When the
lights don`t work there is a traffic policeman on the crossroad.Како  оди 
Елизабет на училиште?

Jill lives in a big city. There is a lot of traffic on the streets. She takes a bus to
school every day. There are two traffic lights on her way to the school. When the
lights don`t work there is a traffic policeman on the crossroad. Кога има
сообраќаен полицаец на раскрсницата?

Adam`s mother is a very healthy woman. She eats healthy food every day. Her
favorite food are vegetables. She likes potatoes very much.
Што значи: healthy woman?

Adam`s mother is a very healthy woman. She eats healthy food every day. Her
favorite food are vegetables. She likes potatoes very much. Мајката на Адам
сака:



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

My sister Monica likes Christmas very much. It`s her favorite holiday. My mother
is very busy every Christmas with the Christmas cake. I like Christmas cake. My
sister Monica likes the chocolates. My mother likes Christmas chocolates, too. We
have a table with cakes, chocolates and meat. Кој е многу зафатен секој
Божиќ?

Jackie is going to visit her doctor tomorrow. She has stomachache and high
temperature. She is not going to school tomorrow. Што ќе прави Џеки утре?

Jackie is going to visit her doctor tomorrow. She has stomachache and high
temperature. She is not going to school tomorrow. Зошто Џеки не оди на
училиште утре?

Adam`s mother is a very healthy woman. She eats healthy food every day. Her
favorite food are vegetables. She likes potatoes very much.Кој јаде здрава
храна?

Adam`s mother is a very healthy woman. She eats healthy food every day. Her
favorite food are vegetables. She likes potatoes very much. 
Колку често мајката на Адам јаде здрава храна?

Cynthia is 19. Her parents celebrate her birthday with buying her presents. This
year, because she is 19, she got a new motorbike from her parents. But Cynthia
cannot ride a motorbike. She is not careful and does not respect the traffic signs.
She needs help to learn how to ride her motorbike. Her father always tells her to
be more careful when riding her motorbike.
По кој повод родителите на Синтија ѝ купиле автомобил?



1. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Cynthia is 19. Her parents celebrate her birthday with buying her presents. This
year, because she is 19, she got a new motorbike from her parents. But Cynthia
cannot ride a motorbike. She is not careful and does not respect the traffic signs.
She needs help to learn how to ride her motorbike. Her father always tells her to
be more careful when riding her motorbike.Каков возач е Синтија?

Cynthia is 19. Her parents celebrate her birthday with buying her presents. This
year, because she is 19, she got a new motorbike from her parents. But Cynthia
cannot ride a motorbike. She is not careful and does not respect the traffic signs.
She needs help to learn how to ride her motorbike. Her father always tells her to
be more careful when riding her motorbike. Што ѝ порачал таткото на Синтија
во врска со возењето?

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school.
Што почнало да ѝ се случува на Џули кога се разбудила?

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school. Што открила мајката на Џули откако ѝ ја
измерила температурата?
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Прашање

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school. На што инсистира мајката на Џули откако ѝ ја
измерила температурата?

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school. Зошто Џули сака да оди на училиште тој ден?

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school. Што одлучиле да направат децата од
училиштето за Џули?

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school.
Колку пријатели од училиштето ја посетиле Џули?
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Прашање

Julia isn’t feeling well. She got up this morning and she starts coughing. Then
she got back to bed. Her mother gives her soup, hoping she feels better. Julia
still isn’t feeling well. Then she gets a stomachache. Her mother is checking her
body temperature and it turns out Julie has high temperature. Julie’s mother
insists she sees a doctor. Julie thinks it would be nice if she is able to go to
school because it is Saint Valentine’s. Five friends from school are bringing her
Valentine’s Cards after school. Што ѝ дала мајката на Џули за да се чувствува
Џули подобро?

2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Комуникацијата меѓу луѓето се одвива со помош на јазикот како
средство за:

Согласката Д по звучност прави пар со безвучната согласка:

 

Согласката З по звучност прави пар со безвучната согласка: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од следните зборови е правилно запишан
?

Кој збор е погрешно напишан? 

Именките кои означуваат збир, односно множество од предмети и 
суштества кои претставуваат целина ги викаме:

„Република Македонија има мултиетничко население“. Во оваа
реченица збирна именка е:

„Јанко задоцни на првиот училиштен час“. Во оваа реченица бројна
придавка е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од следните зборови претставува присвојна придавка?

Како гласи личната заменка во трето лице еднина?

Кој од следните зборови претставува показна заменка?

„Ова лето беше многу топло“. Во оваа реченица показна заменка е:

Со помош на глаголите искажуваме:

Според времето на случување на дејството, глаголите може да бидат
искажани во:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Глаголите во сегашно време искажуваат работа, дејство или 
состојба која се одвива:

Зборовите ние, вие, тие се:

Зборовите оној, оваа, тоа, се:

Зборовите Андријана, Ермира и Елвис означуваат име на:

„Надвор врне“. Според составот реченицата е:

Реченица во која има само еден глагол е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која реченица правилно се употребени интерпункциските знаци?

Кое од следните имиња на празници е правилно напишан?

Јазикот е природно средство за меѓусебно општење меѓу луѓето.
Тоа значи дека луѓето:

„Коле стигна прв во салата. Втор дојде Фати. А Валбона и Весна се
сместија во четвртиот ред. Сите дојдоа да навиваат за кошаркарската
репрезентација на Македонија.“

Каков вид придавки се употребени во претходниот текст?

„Ја избриша прашината од мебелот во дневната соба“. Во оваа
реченица зборот мебел означува:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Кога ќе си дојдеш дома праша мама“. 
Кои интерпункциски знаци недостигаат во исказот?

„Бабината пита е највкусна“. 
Во оваа реченица зборот бабината
 претставува:     

Спротивно значење на зборот куќиште има зборот:

„Пасеше, зелена и сочна тревичка“. Од реченицата дознаваме дека
тревата била: 

„Постојано пееше во третиот ред на десеттото место од ѕидот“.
Подвлечените зборови во реченицата претставуваат:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која од следните реченици глаголот е во прво лице множина, 
идно време?

Во кој од следните примери именката е објаснета со присвојна 
придавка?

Во кој од следните примери именката е правилно објаснета со
придавката?

Во кој од следните примери зборот „тој“ е показна заменка?

Во која реченица има лична заменка?

Кој од следните примери има бројна придавка?

„Баба често гледа ТВ - серии“. Тоа значи дека таа гледа:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Си станал мажиште!“ Тоа значи дека тој станал:

Како треба да гласи именката „рака“ кога означува нешто намалено?

Во реченицата: „Рипчињата во аквариумот го мамеа погледот на
Жарко“. зборот рипчиња може да го замениме со:

„Кате ги полева цвеќињата“. Оваа реченица нема да го измени своето
значење ако зборот полева го замениме со:

Славе има осум години. Тој наскоро ќе го слави својот:

„Облаците и сонцето си поигруваа на небото“. Во оваа реченица
зборовите облаците  и сонцето може да ги замениме со: 
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Прашање

„
Во дворот на училиштето“.
 Овој исказ
не искажува целосна мисла затоа што недостига:  

„Велко и Даница беа изненадени“. Во оваа реченица подметот може
да го замениме со: 

„Стоеше покрај прозорецот“. Во оваа реченица глаголот може да го
замениме со збор кој:

„Книгите беа наредени на полици
“.
Во оваа реченица
зборот полици може да се замени со:
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Прашање

„Кошаркарот напорно тренира“. Во оваа реченица именката
искажана во
женски род множина ќе  гласи
:

„Славејот милозвучно пееше“. Во оваа реченица именката искажана
како нешто намалено ќе гласи:

„Мачорот лежеше покрај печката“. Во оваа реченица именката
 искажана како нешто зголемено ќе гласи:

„Полжавот се измолкна од куќичката и продолжи да лази
“. Во оваа реченица
зборот измолкна може да го замениме со: 

„Учениците го освоија првото место на натпреварот по екологија“.
Подметот во оваа реченица може да го замениме со
лична заменка во
:
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Прашање

„Автобусот навреме тргна од постојката
“.
Како треба да го напишеме глаголот во оваа реченица
за таа да искажува идно време?

„Гулабот _______ низ воздухот
“.
Кој глагол недостасува во оваа реченица
за таа да искажува минато време?

„Напорно вежбаше
“.
Кои зборови недостигаат во оваа реченица
за таа да биде сложена? 

Кратко литературно дело, напишано во проза го викаме:

Текст во кој животните зборуваат, се вика:
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Прашање

Човекот кој пишува басни го викаме:

Големо литературно дело кое раскажува за детскиот живот, во кое
главните ликови се деца, се вика:

Зборовите
кои нè запознаваат со местото и времето кога се случил настанот ги
викаме:                                  

Комуникацијата помеѓу ликовите во еден текст претставува:

Песните во кои поетот ги искажува своите чувства, се:

Во лирските песни откриваме:
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Прашање

Песните во кои се пее за татковината, се:

Со патриотските песни се искажуваат:

Патриотските песни кои будат патриотски чувства спаѓаат во
 редот на:

Песните во кои се раскажува за настани, случки и подвизи на
 познати и непознати јунаци, ги викаме:

Доколку стиховите во песната се напишани на шеговит начин,
 станува збор за:   

Итар Пејо претставува лик од:    

Поетите се луѓе кои пишуваат:
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Прашање

Основната мисла присутна во еден расказ, претставува:

„ - Еј ама убав Снешко! – извика Марко.

   - Не е Снешко туку Снешка. – рече Зорка.

   - Ех, смешка зошто Снешка? - праша Марко.
“

Во извадокот е претставен:
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Прашање

„ - Еј ама убав Снешко! – извика Марко.

   - Не е Снешко туку Снешка. – рече Зорка.

   - Ех, смешка зошто Снешка? - праша Марк
о.“

Кои ликови среќаваме во текстот?

„Се вртат потскокнуваат,

  како вистински балерини,

  и паѓаат
,
паѓаат
како пердуви меки

  од нашите постелнини.“

Која поетска слика е прикажана во овие стихови?
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Прашање

„Босо скока врапчето,

  на снегот му студи,

  Маја гледа од прозорец,

  гледа и се чуди.“

Кого гледала Маја низ прозорецот?

„Широко жолто поле, уште пожолто од разлеаното сончево злато врз
зрелите нивје, трепери од жештината. Нигде облаче. Долгиот јулски
ден ги испратил облаците на неограничен одмор. Јас и Кате
патувавме кон Охрид.“

Кога се случува дејствието?
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Прашање

„Широко жолто поле, уште пожолто од разлеаното сончево злато врз
зрелите нивје, трепери од жештината. Нигде облаче. Долгиот јулски
ден ги испратил облаците на неограничен одмор.“

 Кое годишно време е опишано во текстот?

„Крушата гордо се креваше над многубројните дрвја околу неа.
Нејзините гранки се надвиснуваа над околните бавчи. Раѓаше ситни
но слатки круши.“

Во горниот извадок 
е 
прикажан опис на:

„Кољо и Диме јавава по патеката обрасната со папрат. Таа беше
толку тесна што на неа не можеа да се разминат ни двајца пешаци, а
камоли коњи. Папратта наликуваше на шарен килим, прошаран овде-
онде со првите жолти дамки што успеала да ги втисне раната есен.“

Каде се случува дејствието?
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Прашање

„Кољо и Диме јавава по патеката обрасната со папрат. Таа беше
толку тесна што на неа не можеа да се разминат ни двајца пешаци, а
камоли коњи. Папратта наликуваше на шарен килим, прошаран овде-
онде со првите жолти дамки што успеала да ги втисне раната есен.“

Кои се носители на дејствието?

„Некаде на почетокот на учебната година, додека учителот пишуваше
на таблата, во училницата се разнесе ѕвон на искршено стакло.

-       Кој го стори тоа? – праша учителот.

       Младен не ги крева очите, само црвенее во лицето.“

Каде се случува дејствието во горниот извадок?

„Некаде на почетокот на учебната година, додека учителот пишуваше
на таблата, во училницата се разнесе ѕвон на искршено стакло.

-       Кој го стори тоа? – праша учителот.

       Младен не ги крева очите, само црвенее во лицето.“

Кога се случил настанот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Некаде на почетокот на учебната година, додека учителот пишуваше
на таблата, во училницата се разнесе ѕвон на искршено стакло.

-       Кој го стори тоа? – праша учителот.

       Младен не ги крева очите, само црвенее во лицето.“

  Кој е виновен за кршењето на стаклото?

„Се викаше Иле. Беше најтивкото и најтаинственото дета. Никој не
беше сигурен дали е тажен, дали е плашлив или недружељубив. Не
зборуваше со своите другари, освен кога требаше нешто да побара, а
ретко бараше.“

Како е прикажан Иле?
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Прашање

„Сашко: Ајде да си играме лекари!

  Мирче: Може, само покажи ми ги рацете!

  Сашко: Еве, гледај! Раце како сите други.

  Мирче: Не сакам да играм. Прво рацете не ти се измиени, а
 второ види колкави нокти имаш.“

Мирче не сака да си игра со Сашко затоа што:

„Преку небото лета авион. Зад него останува бела трага. Таа како
конец го сече небото од едниот до другиот крај. Јана ја крева главата
и со поглед го следи белиот авион кој исчезнува.“

Во горниот извадок е прикажан говор на:
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Прашање

„ – Прочитав една убава книга! – му се пофали Ана на Денис.

-       А каде ја најде? – праша Денис.
-       Ја позајмив од библиотеката. Таму има многу такви книги.“

Во горниот извадок е прикажан:

„Првпат за Нова година, дома немавме елка. Кога сосетката Вера
дојде да
нè
посети, зачудено извика:

-       Леле! Па вие немате новогодишна елка!
-       Немаме – мирно рече Дона – Ние не сакаме сечена елка. Ќе си
посадиме во дворот жива.“

Какво девојче е Дона?

„Крај реката патуваше Полжавот. Сигурно одеше на далечен пат
штом со себе си ја носеше куќичката со целата покуќнина. Го
здогледа Рибата што пливаше крај брегот и му рече: - Блазе си ти
тебе, низ зелени ливади одиш и куќичката си ја водиш!“

Кои ликови ги среќаваме во горниот извадок?
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Прашање

„Крај реката патуваше Полжавот. Сигурно одеше на далечен пат
штом со себе си ја носеше куќичката со целата покуќнина. Го
здогледа Рибата што пливаше крај брегот и му рече:

-   Блазе си ти тебе, низ зелени ливади одиш и куќичката си ја
водиш!“

Кои човечки особини се претставени преку ликот на Рибата?

„По друм иде страшен делија,

   страшно ми коња наљутило,

   од очи му искри летат,

   од уста му бели пени паѓет...“ 

Овие стихови претставуваат дел од:
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Прашање

„Еднаш видов лав во чизми,

   Пајак со гитара-видов штрк со една нога,

    и една жаба во пижама.

    Видов полжав со мустаќи и гуштер со брада-

    во новата цртанка на малата Рада.“ 

Песната е:

 „Татковино моја мила,

   стегам срце, збирам душа

   и завет голем јас ти давам,

   дека вечно ќе те сакам.“ 

Овие стихови претставува дел од:
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Прашање

„Кој убаво ќе напише ќе добие петка. – рече учителката. Сите
 пишуваа во полна тишина. Одеднаш на Зоре
ѝ
се испушти:   

-   Уф!  – а имаше и зошто: моливчетоѝ се лизна и место буква
направи едно надуено топче.
-   Гума! – ѝшепна на Кате.
-   Немам – одговори таа.

Во отворената кутија што стоеше пред двете, една нова гума,
 мирно си лежеше.“

Како е праведно да се постапи ако си на местото од Кате?
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Прашање

„Кој убаво ќе напише ќе добие петка. – рече учителката. Сите
 пишуваа во полна тишина. Одеднаш на Зоре
ѝ
се испушти:   

-   Уф!  – а имаше и зошто: моливчетоѝ се лизна и место буква
направи едно надуено топче.
-   Гума. – ѝшепна на Кате.
-   Немам –одговори таа. 

Во отворената кутија што стоеше пред двете, една нова гума,
 мирно си лежеше. Кате се вцрви како домат. Зошто?“

Зошто Кате се вцрвила како домат?

„Кој убаво ќе напише ќе добие петка. – рече учителката. Сите
 пишуваа во полна тишина. Одеднаш на Зоре
ѝ
се испушти:   

-   Уф!  – а имаше и зошто: моливчетоѝ се лизна и место буква
направи едно надуено топче.
-   Гума! – ѝшепна на Кате.
-   Немам –одговори таа.

Во отворената кутија што стоеше пред двете, една нова гума,
 мирно си лежеше. Кате се вцрви како домат. Зошто?“

Што треба да направи Кате за да го смени мислењето на Зоре?
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Прашање

„Надвор беше многу студено. На прозорецот стоеше едно врапче и
гледаше во дворот. Долета едно гладно девојче и извика: Џив! Џив!
Врапчето го отвори прозорецот и му даде трошки на девојчето.“

Што е необично во овој текст?

„Надвор беше многу студено. На прозорецот стоеше едно врапче и
гледаше во дворот. Долета едно гладно девојче и извика: Џив! Џив!
Врапчето го отвори прозорецот и му даде трошки на девојчето.“

 Што треба да направиме за да текстот стане разбирлив?

„Надвор беше многу студено. На прозорецот стоеше едно врапче и
гледаше во дворот. Долета едно гладно девојче и извика: Џив! Џив!
Врапчето го отвори прозорецот и му даде трошки на девојчето.“ 

Во горниот извадок станува збор за: 
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Прашање

„Пред да излезе од дома мајката им рече на своите ќерки: - 
Девојчиња, средете ја собава.
-   Јас вчера ја средував – рече најстарата и застана пред огледалото.

-   Јас друг ден ќе работам – рече средната.
-   Најмалата ништо не рече, ја среди собата и седна да ја пишува
својата домашна задача.“

Како ја оценуваш постапката на постарите сестри?

„Пред да излезе од дома мајката им рече на своите ќерки: - 
Девојчиња, средете ја собава.
-   Јас вчера ја средував – рече најстарата и застана пред огледалото.

-   Јас друг ден ќе работам – рече средната.
-   Најмалата ништо не рече, ја среди собата и седна да ја пишува
својата домашна задача.“

Со кои зборови најдобро би ги опишале двете постари сестри?
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Прашање

„Пред да излезе од дома мајката им рече на своите ќерки: - 
Девојчиња, средете ја собава.
-   Јас вчера ја средував – рече најстарата и застана пред огледалото.

-   Јас друг ден ќе работам – рече средната.
-   Најмалата ништо не рече, ја среди собата и седна да ја пишува
својата домашна задача.“

Кои особини ја красат најмалата сестра?

„Гоце, Блаже и јас цело лето одевме заедно да собираме дрва. Јас
бев мал и слабо товарев, па ми помагаше Гоце. Тој добро ја
познаваша планината, а и силен беше, издржлив.“

Со кое од следните прашања се открива времето во кое се одвива
дејствието во горниот извадок?
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Прашање

„Блашко и Сашка се враќаа од училиште. Пред нив одеше една
 старица. Беше влажно. Старицата се лизна и падна.

-   Придржи ми ја чантата! – ѝ рече Блашко на Сашка, и се стрчна да ѝ
помогне на старицата.“

Што мислите, зошто Блашко
ѝ
ја подал чантата на Сашка?

„Блашко и Сашка се враќаа од училиште. Пред нив одеше една
 старица. Беше влажно. Старицата се лизна и падна.

-   Придржи ми ја чантата! – ѝ рече Блашко на Сашка, и се стрчна да ѝ
помогне на старицата.“

Со кои зборови најдобро би го опишале Блашко?
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Прашање

„Блашко и Сашка се враќаа од училиште. Пред нив одеше една
 старица. Беше влажно. Старицата се лизна и падна.

-   Придржи ми ја чантата! – ѝ рече Блашко на Сашка, и се стрчна да ѝ
помогне на старицата.“

Која би била пораката на овој текст?

„Едно овчарче, пасејки ги овците, извикало: - Помош! Волк!

Селаните ја оставиле својата работа и отишле да му помогнат.

-   Каде е волкот? – го прашале овчарчето.
-   Еве, јас сум волкот! – одговорило насмеано тоа.

По неколку дена овчарчето повторно извикало: - Помош! Волк!

Овојпат селаните не дошле и волкот навистина му ги нападнал
овците.“

Со кои од понудените зборови најдобро може да се опише оваа
случка?
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Прашање

„Едно овчарче, пасејки ги овците, извикало: - Помош! Волк!

Селаните ја оставиле својата работа и отишле да му помогнат.

-   Каде е волкот? – го прашале овчарчето.
-   Еве, јас сум волкот! – одговорило насмеано тоа.

По неколку дена овчарчето повторно извикало: - Помош! Волк!

Овојпат селаните не дошле и волкот навистина му ги нападнал
овците.“

Што мислите, зошто селаните следниот
 пат 
не му помогнале на овчарчето?
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Прашање

„Едно овчарче, пасејки ги овците, извикало: - Помош! Волк!

Селаните ја оставиле својата работа и отишле да му помогнат.

-   Каде е волкот? – го прашале овчарчето.
-   Еве, јас сум волкот! – одговорило насмеано тоа.

По неколку дена овчарчето повторно извикало: - Помош! Волк!

Овојпат селаните не дошле и волкот навистина му ги нападнал
овците.“

Како би го опишале ликот на овчарчето?

„Прославата по повод патрониот празник на училиштето
 ќе се одржи на 24. 05. 2014 година
. 
Ќе ни претставува особена чест ако Вие со Вашето
 присуство ја збогатите нашата прослава.“

Зошто прославата поминала без поканетите гости?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Прославата по повот патрониот празник на училиштето

ќе се одржи на 24. 05. 2014 година
. 
Ќе ни претставува особена чест и задоволство ако Вие со Вашето
 присуство ја збогатите нашата прослава.“ 

За кое училиште станува збор?

Денот на независноста на Република Македонија е патронен празник
на едно училиште
.

Како се вика училиштето? 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Учениците се подготвуваат за тридневната ученичка екскурзија. Ќе
тргнат на
20
мај
201
4
година
. Автобусите ќе бидат паркирани пред влезната врата на училиштето
.
“

Кога 
учениците 
ќе се вратат од екскурзија?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Учениците се подготвуваат за тридневната ученичка екскурзија. Ќе
тргнат на
20
мај
201
4
година
. Автобусите ќе бидат паркирани пред влезната врата на училиштето
.
“

Од каде ќе тргнат учениците на екскурзија?

„Почитувани,

Ве известуваме дека третата редовна средба на еколошкото друштво
„Љубители на природата“ ќе се одржи на 10. 03. 2014 година, со
почеток во 11:00
часот.“

 Зошто средбата не се остварила?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ана пишувала за настан на кој присуствувала. Тоа значи дека таа:

Кога ученикот зборува или пишува за изгледот на предметите
 или суштествата, тогаш тој:

Кога учениците разговараат за изгледот и карактерот на
 ликовите во еден расказ тогаш тие: 

Кога зборуваме или пишуваме за нешто што лично сме го
 доживеале, тогаш:

Кога треба да зборуваме или пишуваме за нешто што сме го
 прочитале или слушнале, тоа значи дека треба да:

Кога треба да пишуваме за настан слушнат од друго лице, тогаш
 треба да:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кога треба да зборуваме или да пишуваме за изгледот на
 сцената на една театарска претстава, тогаш треба да:

Кога сакаме писмено да прашаме или да му кажеме нешто
 на некој кој живее далеку од нас, тогаш треба да
напишеме
:

Кога ученикот треба опширно да одговори на прашања од
 обработен текст, тогаш тој треба да:

Во која од следните реченици е даден опис на природата?

Во која од следните реченици е опишано годишното време
 пролет?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која од следните реченици е опишано годишното време
 зима?

Во која од следните реченици е даден опис на лик?

„Акцијата за обнова на зеленилото наречена „Засади дрвце и ти“ ќе
се организира на 5. 05. 2014 година од 9 до 17 часот.“

Горниот извадок претставува:

„ – Тато, во нашиот град е донесен камен од Месечината. Учителката
препорача сите да одиме да го видиме.“

Во овој извадок е даден опис на:                            



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Резултатот го читавме на големиот црн екран кој беше поставен
високо на ѕидот од салата. Црвените бројки постојано се менуваа во
зависност од постигнатите голови.“  

Во овој извадок е даден опис на:

„Шалот беше долг и широк. Неговата црвена боја ме мамеше да го
допрам. Ја почувствував мекоста на волната и мирисот на баба. На
краевите од шалот таа исплела жолто цветче со зелени листенца.“  

Во овој извадок е даден опис на:                               

„Учителката влезе во училницата. Покрај неа имаше едно девојче.

-       Ученици ова е вашето ново другарче. – рече учителката. Се вика
Јасмина. Таа од денес ќе учи заедно со вас.“

Во овој извадок е даден опис на:                           



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Пред почетокот на учебната година, Дејан со своето семејство се
пресели во новата зграда на крајот од градот. Прво што направи
излезе на терасата. Си замислуваше дека ќе види парк и деца како си
играат во него.“  

 Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?

„Милка секогаш летниот распуст го поминувала на село. Таму таа
често берела зрели јаболка и сливи од кои нејзината баба правела
мармалад.“  

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?

Вера писмено ги извести своите другарчиња за денот, местото и
времето на одржување на роденденската забава. 

Што напишала Вера?  



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Иван беше добро дете. Многу решителен за свои години. На раст
беше низок, но мускулест и подвижен како верверица.“  

Во горниот извадок е даден опис на:

„Иван беше добро дете. Многу решителен за свои години. На раст
беше низок, но мускулест и подвижен како верверица.“  

Со кое прашање ќе дознаеме за изгледот и особините на Иван?

„Внимателно набљудувајте ја низата од слики. Потоа
 размислете и составете интересна приказна - рече учителката.“

Каква задача добиле учениците
?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Сигурна сум дека сте учествувале во некоја интересна случка.
 Обидете се на напишете нешто за тоа - рече учителката.

Што треба да прават учениците
?

„Учениците биле во посета на живинарска фарма за да го видат и да
се запознаат со процесот на работа.“

Што треба да прават учениците кога ќе се вратат на училиште
?

„На таблата имаше испишано неколку зборови. Прочитајте ги
зборовите, размислете за нив и составете интересна приказна - рече
учителката.“

Што треба да прават учениците
?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Секој утре да донесе по едно јаболко. – рече учителката. Следниот
ден, секој имаше донесено по едно убаво јаболко. Разгледајте ги
убаво јаболката, размислете и напишете нешто за нивниот изглед. –
рече учителката.“

Што треба да прават учениците
?

„Мила веше воодушевена од изгледот на кловнот во циркузот. Тоа
воодушевување таа сакаше да го подели со својата другарка.“

Што треба да направи Мила?

Настаните во филмот се снимаат со помош на:

Човекот кој се грижи за сценографијата во една театарска
 претстава го викаме:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Музиката во филмот треба да биде соодветна на:

За да позајмуваме книги од библиотека треба да:

Учениците од новинарската секција добиле задача да подготвуваат
весник кој ќе се печати еднаш месечно. Каде треба да се чуваат
печатените весници?

Најсовршено средство за меѓусебно општење помеѓу луѓето е:

Гласовите во македонскиот јазик ги делиме на:

Согласките ги делиме на:  



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од следните зборови означува име на суштество?

Кој од следните зборови означува име на предмет?

Збирните именки се пишуваат со:

Кој од следните зборови претставува збирна именка?   

Придавките кои означуваат чие е нештото ги викаме:

Кој од следните зборови претставува присвојна придавка?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Придавките кои се образуваат од броеви и го означуваат редот
 на предметите, суштествата и појавите ги викаме:

Заменките со кои ги посочуваме предметите, суштествата и
 појавите ги викаме:

Показните заменки секогаш се пишуваат: 

Глаголите кои искажуваат идно време се состојат од глаголот во
 сегашно време и зборчето:

Како го викаме дејството кое се одвива пред моментот на
 зборување?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која реченица глаголот е во идно време?

Според составот речениците може да бидат:

Простите реченици се состојат од:

Како го викаме говорот од друго лице, пренесен онака како што е
 изговорен?

Како го викаме говорот од друго лице, пренесен со свои
 зборови?

Говорот од друго лице, пренесен онака како што е изговорен го
 обележуваме со:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ако првиот дел од името на празникот е напишан со цифра,
 следниот збор го пишуваме со:

 Во реченицата: На плоштадот „Македонија“ имаше многу народ
,
 зборот народ означува:

Во реченицата: Мамината прегратака е најтопла
,
зборот мамината
 претставува:     

Во реченицата: Уште десеттина дена има до натпреварот
,

б
ројна придавка е:

Во реченицата: Училишното ѕвонче го најави почетокот на часот,
 присвојна придавка е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Која од следните реченици содржи бројна придавка?

Од реченицата: Чекоревме по стрмна и тесна патека, дознаваме
 дека патеката била: 

Исказот: Си купил моториште!, значи дека тој купил:

Исказот: Си соши фустанче!, значи дека си сошила:

Во која од следните реченици глаголот е во сегашно време?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која од следните реченици глаголот е во идно време?

Кога глаголот е напишан во сегашно време означува дејство кое
 се одвива:

Во која од следните реченици има употребено два глагола?

Која од следните реченици според својот состав е сложена?

Во кој од следните примери именката е објаснета со бројна 
придавка?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која од следните реченици е употребена показна заменка?

Која бројна придавка е правилно напишана?

Наташа живее во РМ
. Тоа значи дека Наташа живее во:

За да покажеме идно време, глаголот во реченицата: Илија свири на
виолина
,
треба да гласи:

Во реченицата: На брегот на езерото имаше мали камења
,
 зборовите мали камења може да ги замениме со:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кристијан е ученик во петто одделение. Тој наредната учебна
 година ќе биде ученик во:

Во реченицата: Јас и Кире често игравме на ливадата,
 збровите Јас и Кире може да ги замениме со: 

Во реченицата: Селаните вредно работеа на нивите и полињата,
 подметот може да го замениме со: 

Во реченицата: Кире постојано нешто пишува, глаголот може да
 го замениме со збор кој: 

Реченицата:
Тие побараа прошка за сторената грешка
, има исто значење со реченицата:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во реченицата: Зрелите јаболка ги мамеа детските погледи,
 подметот искажан како нешто намалено ќе гласи:

Реченицата: На масата имаше ронки леб, нема да го изгуби
 своето значење ако збoрот ронки го замениме со:

Подметот во реченицата: Јовица и Јетон постојано се заедно,
 може да го замениме со:

Како треба да го напишеме глаголот во реченицата: Кате
 печеше колачиња
, за таа да искажува идно време?

Како треба да го напишеме глаголот во реченицата: Емил
 патуваше со воз
, за таа да искажува сегашно
 време време?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој глагол треба да го напишеме во реченицата: Мими пријатно 
се _______ од подарокот на Дарко
, за таа да искажува минато
 време?

Мимоза секогаш е весела, спротивно на неа Мирјана секогаш е:

Што се случило  - праша возачот.  
Кој интерпункциски знак недостига во исказот?

Читањето на уметнички текст со правилно дишење, со јасен и чист
изговор на гласовите, со внесување на емоции и почитување на
интерпункциските знаци се нарекува: 

Во која литературна творба, преку ликот на животните се

искажуваат карактерните особини на луѓето?
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Прашање

Во басните лисицата е:

Штурецот и мр
а
вката се ликови од:    

 Како најчесто е прикажан волкот во басните?

Исто или слично значење на з
борот
„комшии
“ има зборот:

Како се вика човекот кој пишува
п
есни
? 
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Прашање

Кога во еден текст ликовите комуницираат помеѓу себе има:

 

„Низ полето цело лето,

   штурчо песна пееше.

   Од утрина до вечер,

   пееше и свиреше.“

  Во кое годишно време се одвива дејствието во оваа строфа?

Во л
ирските песни поетот ги искажува своите:

Основно чувство во патриотските песни е:
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Прашање

Песните во кои доминира хуморот се викаат:

 

Дејствието во расказите се одвива низ:

Најпознатиот лик во народните приказни
е:

Текстот напишан по улоги наменет за драмска изведба се вика:

Драмското читање претставува:

Голема литературна творба напишана во проза со повеќе ликови,
случки и настани е:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кратка л
итературна творба во која писателот раскажува случка, настан или
доживување од секојдневниот живот е:

„
Низ мекото снеже што го сее,

зимата на децата им пее:

Јас сум деца, цвет од шари,

посребрен со ситни пари.“

Кој им пее на децата?

Гласовното совпаѓање по звучност на крајните зборови во стиховите
е: 
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Прашање

Во лирск
ите
песн
и не се пее за:

„
Денес падна првиот снег. Сите радосни излеговме надвор. Во
училишниот двор направивме убав и голем Снешко. На главата му
ставиваме црвена кофа,  две ќумурчиња место очи и нос од морков.“

Каде се случил настанот?

„Северџан најде едно мошне убаво пенкало. Пенкалото му го даде на
наставникот. Тој ја погали по косата и се обрати на учениците:

- Деца!
Погледнете, дали некој од вас загубил вакво пенкало
?!“

Како постапила Северџан?
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Прашање

„Било пладне
,
а селанецот бил гладен, па решил да руча во меаната и да се стопли.
Го врзал магарето пред меаната и влегол.“

Кога се одвива дејството?

„Мајката: Првин измиј се, па потоа седни да јадеш. 

  Дончо: Ете ти сега! Јас кој се имам скарано со сапунот и со

водата ќе мора да се измијам.
“

Со кого е скаран Дончо?
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Прашање

Прочитај го внимателно извадокот:

„Нејзината коса имаше боја на морков. Таа беше сплетена во две
цврсти плетенки кои и стоеја право отстрана. Носот и личеше на
компир и целиот
ѝ
беше ишаран со дамки од сонцето.
“

Н
а кој лик одговара
д
адениот опис?     

„Шетајќи кралот слушнал глас кој пеел некоја народна песна, па си
помислил: - Тој што вака пее, мора да е среќен човек. Следејќи ја
песната навлегол во едно лозје и видел момче кое пеејќи работи.“

Каде се одвива настанот?

Со која од следниве поговорки може најмногу да се поттикне
работливоста кај луѓето?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
Скокајќи од гранка на гранка, верверичката паднала токму пред
заспаниот волк. Тој рипнал и посакал да ја лапне.“

Кои ликови ги среќаваме во овој извадок?

„Владе секогаш звони на сите звончиња по катовите, се додека не
стигне до својот стан. Тој тоа го прави мошне вешто. Никој до сега не
го фатил.“

Како ја оценуваш постапката на Владе?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Горда наша Шар Планино,

виши снага, шири крила!

Вечно млада, ко цвет лична

Ти ни красиш земја мила.“

На
кој вид песна
припаѓаат
овие стихови?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„На една глувчешка селска свадба,

  еден градски глушец, гост,

  се фалел дека тој во градот,

  никогаш не држи пост
.
“

Од кој вид на песна се овие стихови?

„Низ полето цело лето,                                                          

  штурчо песна ширеше

  од утрина до вечер

  пееше и свиреше.“

Овој извадок од басна е напишан во:  



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Беше тоа еден ден пред Нова Година. Долгите улици на градот,
градините, гранките на дрвјата, покривите на куќите и
сè 
наоколу беше облечено во бело. Пред шарените излози беше
преполно со луѓе.“

Во овој текст писателот ни ја опишува атмосферата во градот. Тоа
значи дека во текстот има говор на:

„Сечко сече, Марта дере, Април носи, Мај продава...” 

Кој месец е наречен сечко?

Петар во рацете носеше прекрасен цвет од хартија кој сам го
изработи.
Со него тој сакаше на својата мајка да
ѝ
го честита празникот ,,Денот на жената“.

За кој празник станува збор?

Кога писателот ги опишува Пелистерските очи станува збор за: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Другари наближува нашиот најголем празник! По тој повод
организираме едно весело наткршување на вапцани јајца.“

 За кој празник станува збор во овој извадок?

„Две жаби живееле во една мала бара
.
K
ога таа пресушила
,
тргнале да бараат друга. Пронашле еден длабок бунар. Помладата
жаба извикала: Ајде да скокнеме внатре
!
-
Може многу лесно да скокнеме долу
,
но ако оваа вода пресуши дали ќе можеме да излеземе надвор -
рекла постарата жаба.“

Постарата жаба е прикажана како:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Чичко Трајан се вртеше наоколу, барајќи помош да ги истовари 
дрвата. Но, улиците беа празни, з
а
што зимата сите ги имаше скриено во  домовите.

-   Чичко Трајане, можам ли да ти помогнам? – праша Кире.

Како ја оценуваш постапката на Кире?

Учениците добиле задача преку песна да ги искажат своите

чувства кон татковината. Каква песна треба да напишат учениците?

Калина своите чувства кон природата, луѓето, предметите
сака да
ги искаж
е
преку песн
а. 
Какав
а
песн
а ќе напише таа?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Јана доби задача да напише песна со која ќе ги насмее своите
пријатели. 

Каква песна треба да напише Јана?

Во пресрет на патрониот празник на училиштето учениците добиле
задача да напишат песна за Гоце Делчев. Какава песна треба да
напишат учениците?

„Се плашам од мрак.
Од стравот се плашам

   и се се прашам на кој ли знак каде да бегам,

   и зошто се стегам, се тресам, се ѕверам

   и зошто секогаш и пак и пак − со Бошко се мерам.“ 

Од што се плашело детето?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
За неколку часа отпадоците ги собраа, тревата ја искосија и со вода
ја наросија. Покрај патеката садија цвеќиња
.
Одеднаш сиот простор доби прекрасен
изглед
.“

За каква акција станува збор во овој извадок?

„
Мачката одеше напред и внимаваше на секоја опасност.
Не сакаше да ги пушти сами мачињата. Барем не додека се мали.“

Како
ја оценуваш постапката на мачката?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 „
Вашиот топчија го скрши прозорецот на вториот кат! – Исплашено
извика едно од децата.

- Да, јас сега ќе си одам! - снаодливо рече Бане. – Вас нека ве
обвинат за штетата, што ми е грижа! Чао, клинци! Имате вие
џепарлак да го платите прозорецот!
“

Како ја оценуваш пост
а
паката на Бане?

„
Децата се птици што ни пеат,

  како сонце со љубов не греат.

  Сите деца на светот се исти,

  поточиња жуборливи, чисти.“

Со што поетот ги споредува децата во овој извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 „−
Не очајувај! Сите мајки се такви, сите сакаат децата што побргу да им
пораснат и да станат вредни и способни, за да можат да се грижат
самите за себе...“

Која е желбата на сите мајки?

„Две жаби живееле во една мала бара
. K
ога таа пресушила
,
тргнале да бараат друга. Пронашле еден длабок бунар. Помладата
жаба извикала: „ − О прекрасна вода! Ајде да скокнеме внатре. −
Можеме многу лесно да скокнеме долу
,
но ако оваа вода пресуши дали ќе можеме да излеземе надвор −
рекла старата жаба.“

Како го оценуваш предлогот на помладата жаба?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
Една дождовна капка, последна од сребрениот ѓердан, се најде врз
широкиот лист од стариот даб. Останатите нејзини сестрички се
загубија
во ноќта. Таа не знаеше каде заминаа. Вознемирено стоеше врз
дабовиот
лист.“

Какви реченици користел писателот за да ни прикаже слика на една
дождовна капка?

„
Во големата и пространа библиотека имаше многу книги. Во неа
децата доаѓаа често и со посебно задоволство ги разгледуваа
книгите. Одбраните книги ги земаа дома за да ги прочитаат, а
прочитаните ги враќа назад во библиотеката.“

Која е темата во овој
извадок
?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
Црвена е Татковината,

  кога се вее алово знаме,

  црвено е во цветовите на булките,

  во пролеаната крв на јунакот,

  во црвеното вино.“

Какви чувства се искажани со овие стихови?

Кога пишуваме текст по аналогија тоа значи дека треба да се:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
Јас  живеам на најубавата улица во нашиот град. Таа не е најубава
затоа што има најубави куќи, многу дуќани и слаткарници, туку затоа
што е најчиста.“

Зошто улицата била најубава?

Која форма на изразување ја применуваме ако сакаме да
 зборуваме или пишуваме за изгледот на природните убавини?

Која форма на изразување ја користиме ако сакаме да зборуваме
 или пишуваме за настан слушнат од друго лице?

Кога зборуваме или пишуваме за нешто што сме го виделе, точно
наведувајќи го местото и времето на настанот, тогаш велиме дека:

Која форма на изразување треба да користиме ако сакаме да
 зборуваме или пишуваме за изгледот на сцената на една 
театарска претстава?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кога зборуваме за изгледот на костимите во една театарска
 претстава тоа значи дека:

Кога известуваме тогаш треба да водиме сметка за:

Ако сакаме писмено да се обратиме до некој кој живее далеку од
 нас треба да напишеме:

Изгледот на предметите во училницата може да го: 

За текот и резултатот на еден спортски натпревар може да: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кире добил задача опширно да одговoри на прашањата од
 обработен текст. 

Што треба да направи Кире?

Филип добил задача да пишува за убавините на природатa. 
Што треба да направи Филип?

Весна во својот состав го напишала: местото, времето и
 хронолошкиот ред на настаните. Што правела Весна?

„Тие беа кожни длабоки чизмички со темно кафена боја. Кожата им
беше мека на допир но непропустлива на вода. Внатре беа обложени
со топла обвивка за да ги заштити детските нозе од снег и студ.“  

Во овој извадок е даден опис на:                               



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Дедо Диме спиеше. Неговите рамења беа потпрени на столот. Вратот
му беше цврст, иако на него се гледаа старите брчки. Весниците му
лежеа на колената, а тежината на неговата рака ги држеше.“  

Во овој извадок е даден опис на:                               

„Петар славеше роденден. Дојдоа гостите и му донесоа подароци.
Мишко му донесе воз, Ѓултен му донесе боици, а Ајтен топка.
Малечката Ива го заборави подарокот. Таа се расплака. Петар се
насмевна и рече: - Не плачи, јас тебе те чекав, а не подарокот.“   

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?

„Живеел некогаш еден висок слаб старец, со остар долг нос и ретка
бела брада. Погледот му бил строг и затоа никој не се осмелувал да
го погледне право в лице.“  

Со кое прашање ќе дознаеме за изгледот на старецот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Обидете се да напишете нешто за вашата незаборавна
 роденденска прослава - рече учителката.“

 Што треба да прават учениците
?

„Учениците ја посетија млекарницата каде имаа можност да го
 видат и да се запознаат со процесот и производството на
 голем број млечни производи.“

Што треба да прават учениците кога ќе се вратат на училиште
?

„Напишете како изгледа и за што се користи предметот кој го
 изработивте за училишниот панаѓур – рече учителката.“

Што треба да прават учениците
?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Бошко доби задача да пишува за изгледот на животните во
 зоолошката градина. Што треба да направи Бошко?

Учениците добиле задача да прераскажат една народна
 приказна. Кога ќе прераскажуваат глаголите кои ќе ги користат
 треба да бидат во:    

Како се н
a
р
e
кува работата на луѓето кои ја уредуваат бината во согласност со
содржината на една театарска претстава?

За секоја нова театарска претстава во зависност од содржината на
претставата се подготвуваат нови:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кире подготвува емисија во која сака само со помош на
 говорот, музиката и други звучни ефекти да прикаже еден
 драмски текст.

Каква емисија подготвува тој?

За секоја театарска претстава Ема облекува нов костим. Таа е:

Јане доби задача да осмисли една драмска точка за
 училишната приредба. Што треба да направи тој?

Дарко е музичар. Тој е дел од екипата која снима филм за
 животот и делото на Гоце Делчев. Каква музика треба да
 создаде тој?  



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Од кога ни се родија тие три бели, нескротливи јаренца дворот ни
стана поубав. Наутро ги пуштавме кај мајка им да се нацицаат, а
потоа цел ден трчаа низ дворот.“ 

Во овој извадок авторот ни:                            



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Почитувани,

Ве известуваме дека родителската средба на учениците од
V2
одделение ќе се одржи во просториите на ОУ„8 Септември“ во Скопје
на 16.05.2014 година (петок) со почеток во 17.00 часот
.
“

Чии родители се повикани на родителската средба?

„Во мамината прегратка се чувствувам сигурно“. Во оваа реченица
присвојна придавка е:

Со кој збор се појаснува именката лисица?

Во реченицата: Таа девојка секогаш носеше црвена марама, показна
заменка е:

Кој од следните зборови претставува именка од женски род? 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од следниве зборови е глагол?                          

Глаголи се зборови што означуваат: 

Во реченицата: Мравката носеше голем товар, зборот мравката
претставува:                  

Кој од следните географски поими е правилно напишан?

Во која од следните реченици зборовите се правилно подредени? 

Сложената реченица има:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во реченицата: Баба ми сплете ново шалче, зборот шалче означува:

Која од следните реченици е правилно напишана?

Глаголите
учам, учиш, учи
се напишани во:

Одбери збор со кој ќе ја дополниш реченицата: Тамара вози велосипед. 

Што претставува јазикот на кој говориме?   

Согласката б по звучност прави пар со безвучната
согласка:                                



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од следните зборови е присвојна придавка?

Кој од следните зборови претставува именка од женски род?

Кои од наведените зборови се правилно напишани? 

Во реченицата: Бојан  навреме ги извршува домашните работи, зборот
навреме го појаснува:

„На синото небо се гледаа јата птици кои навестуваа рана пролет.
Набргу во блискиот парк, дренот ги покажа првитежолти цветчиња.“
                      

Подвелечените зборови во текстот ги појаснуваат:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во басните ликовите најчесто се:

Пипи Долгиот Чорап
претставува лик од:

Мотивот во патриотските песни е:

Ана постојано гледаше во Иван. Кога тој го забелажа тоа
,
таа 
поцрвене.“

Од текстот дознаваме дека:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Гавранот нашол големо парче сирење. Стоел високо на гранката  
цврсто држејќи го во клунот. Го видела лисицата и му рекла:

-
Колку убави пердуви имаш, но не знаеш да пееш!

За да и докаже на лисицата дека може да пее, тој го отворил клунот и
гракнал, а сирењето му паднало. Лисицата го дофатила сирењето и
побегнала.“

Во басната гавранот е претставен како:

Глаголите
врне,
игра,пее
се напишани во:

Ве молиме да го почитувате куќниот ред во зградата.
-         Забрането е валкање и оштетување на ѕидовите, вратите,
ходниците, лифтовите.
-         Времето од 15 до 17 часот и од 22 до 8 наутро е време за
одмор.“

Горниот извадок претставува:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

При пишување на писмо треба да започнеме со:

Во реченицата: Борче и Бојана ја немаа напишано домашната задача,
зборовите Борче и Бојана може да ги замениме со:

Што е декор?

Зошто служат библиотеките?

Во реченицата: Миле улови голема риба, зборовите големариба може да 
ги замениме со:                        
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Прашање

Како треба да гласи именката облак кога означува име на нешто
намалено?

Песните во кои се искажуваат чувства, мисли или расположение се:

Расказот се пишува во:

Читањето по улоги го викаме:

Песните се пишуваат во:
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Прашање

Секое литературно дело има:

Прозно литературно дело кое обработува теми од животот на децата
со дејствие кое трае подолг временски период го викаме:

„Гавранот нашол големо парче сирење. Стоел високо на гранката 
цврсто држејќи го во клунот. Го видела лисицата и му рекла:

-
Колку убави пердуви имаш, но не знаеш да пееш!

За да и докаже на лисицата дека може да пее, тој го отворил клунот и
гракнал, а сирењето му паднало. Лисицата го дофатила сирењето и
побегнала.“

                                      

      Зошто лисицата му ласкала на гавранот?
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Прашање

„Тргнаа кон Вардар во подножјето на Жеден. Сонцето ги растурило
своите топли мајски зраци по водите на Вардар, а нивниот одблесок
правеше прекрасен спектар на бои.“

        Во горниот извадок прикажан е опис на:

„Јане: Мамо сакам да одиме кај баба!

         Мама: Сега е зима. Ќе одиме во лето. Тогаш имаме годишен
одмор.

         Јане: Можам ли сега да и напишам писмо?

          Мама: Секако сине.“

   Извадокот претставува дел од:
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Прашање

„Ој ти дејче убоо,

   со снага тнка, висока.“

Подвлечените зборови во текстот може да ги замениме со:

Преку патриотските песни поетот ни ги искажува своите чувства кон: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„
На една глувчешка селска свадба,

еден градски глушец, гост,

 се фалел дека тој во градот,

 никогаш не држи пост.“

Настаните во овој извадок од песната се:

„Во тек беше реализацијата на мартовската еко-акција. Ива и Свето
се упатија кон училиштето носејќи по една садница. Тие во
училишниот двор ги посадија своите садници. Со тоа дадоа свој
придонес во успешноста на акцијата.“

Кои ликови ги среќаваме во извадокот?
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Прашање

„Еден гавран нашол парче сирење, го приклештил со клунот и
застанал да се одмори на една гранка. Под дрвото минувала
лисицата. Таа веднаш почнала да размислува како да стигне до
сирењето.“

За што размислувала лисицата?

Со прашањето: Каков ученик е Филип? дознаваме за:

На огласната табла пишуваше: „Членовите на хорот ќе имаат проба
секој петок во 17 часот.“

Од исказот дознаваме за:

Во што се состои разликата помеѓу детскиот роман и расказите за
деца?

Кога зборуваме за настан кој сме го доживеале, станува збор за:

За да ги кажеме надворешните и внатрешните карактеристики на
предметите и суштествата користиме:
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Прашање

Што треба да има еден писмен состав за да претставува целина?

„Тетратката беше стара, со свиткани сиви корици. На нејзините
пожолтени страници беа испишани спомените на баба.“

Во оваа реченица даден е опис на:

„Натпреварот само што почна. Стадионот беше полн. Горан превзеде
иницијатива. Тој ја додаде топката на Кире кој го постигна првиот
погодок. Публиката стана на нозе.“  

Во овој извадок е даден опис на:

Кога пишуваме писмо до непознато другарче треба да започнеме со:
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Прашање

 „Драга Кристина,

        би сакала да присуствуваш на забавата која ќе се одржи во
петок на 30. 05. 2014 година,               

        во
 игротеката „
Буба Мара“
 во 17 часот.

                                                                              Маја“

  Во горенаведениот текст: 

Што е декор?

Во која од следните реченици е употребена присвојна придавка?

„Вања секој ден минуваше по истата уличка и купуваше кифли од
соседната продавничка.“ 

Кои зборови во реченицата означуваат нешто намалено?
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Прашање

Зборовите: пее,свири,пишува се:                           

Зборовите 
врапче,ветер,врата
 претставуваат:

Во реченицата: 
Тој ја погледна прекорно и таа знеше дека погрешила
, зборовите Тој и таа се:
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Прашање

Зборовите 
ние,
вие,тие се:

Реченицата
Стана, се изми и тргна на училиште
.

според својот

состав е:

Имињата на
празниците
ги пишуваме со:
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Прашање

Зборовите
моториште, мачориште, двориште

означуваат нешто:

Зборовите јаболче,славејче,поточе означуваат нешто:

Реченицата
Авионот лета
, според составот е:

Реченицата која содржи повеќе од еден глагол, по состав е:

Во реченицата: Постојано минуваше низ таа уличка, показна заменка
е:

Како гласи личната заменка во прво лице множина?
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Прашање

Во реченицата: Таа ја искористи својата трета шанса, бројна придавка е:

Зборовите петти,осми,дванаесетти претставуваат: 

Зборовите езерски,планински, музејски  претставуваат:

Кој од следните зборови е правилно напишан?

„Тој размислува и решава“. Каква е по состав оваа реченица? 

Во кој род е именката езеро?

Глаголот учевме искажува:

Глаголите плива, врне, зборува искажуваат:

Зборовите морскиот, лекарскиот, детскиот претставуваат:
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Прашање

„Нејзините очи светкаа како ѕвездичи“. Во оваа реченица присвојна
придавка е:

Кој од следните зборови претставува збирна именка?

Во реченицата: Ветерот се разлути и почна да дува, зборот ветерот
претставува:

Во реченицата: Небото го покрија темни облачишта, зборот облачишта
претставува:

Како треба да гласи глаголот пишува во трето лице множина,
во сегашно време?

Во кој од следните примери е употребена лична заменка?

Во кој од следните примери именката е објаснета со
присвојна придавка?

Во која од следните реченици глаголот е во минато време?
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Прашање

Спротивно значење на зборот жениште има зборот:

Која од следните реченици содржи присвојна придавка?

„По стоти пат во себе ја кажа песната. Требаше да настапи веднаш по
првата точка. Штом излезе на сцената погледна во вториот ред.“

Каков вид придавки се употребени во претходниот текст?

„Почнаа да прават Снешко“. Во оваа реченица е изоставен:  

„Приредбата се одвиваше во Домот на АРМ“. Тоа значи дека
приредбата се одвивала во:

Во која од следните реченици нема употребено подмет?

Во која од следните реченици глаголот е во трето лице
еднина, минато време?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Која од следните реченици е сложена?

Во која од следните реченици е употребена присвојна придавка?

Која од следните реченици содржи бројна придавка?

„На вториот час имаа контролен тест по македонски јазик“.
 Во оваа реченица бројна придавка е:

„Учителот на Дарко му даде втора шанса“. Во оваа реченица зборот
втора претставува:

Определи која заменка ќе ја употребиш за да ја искажеш мислата:
Децата со нерпение чекаа да почне натпреварот. 
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Прашање

„Далеку некаде, преку зелени ливади и високи планини, преку брзите
реки и сините мориња, во еден голем дворец живее мудриот старец
кого го викаа Волшебникот.“

Подвелечените зборови во текстот ги појаснуваат:

За да покажеме идно време глаголот во реченицата Тој одгледуваше
ран зеленчук, треба да гласи:
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Прашање

Петра секогаш беше прва во извршување на задачите. Спротивно на
неа Кате секогаш беше:

Во реченицата: Тие секој ден напорно тренираа фудбал, зборот напорно
 го појаснува: 

Со кои зборови треба да ја дополниме реченицата: Јана долго
размислуваше, за таа да биде сложена реченица?

Во реченицата: Славејчето ја пееше својата милозвучна песна,
подметот може да го замениме со:

Во реченицата: Ракометарите го одиграа својот последен натпревар во
сезоната, подметот искажан во женски род множина ќе гласи:
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Прашање

Реченицата: Шарпланинецот ги вардеше овците, не го менува

значењето ако зборот вардеше

го замениме со:

Во реченицата: Го запали огнот и седна покрај него, изоставен е:  

Исказот: Белите ѕвездички во воздухот, не искажува целосна мисла
затоа што недостига:

За да покажеме минато време, глаголот во реченицата: Учителот
мошне строго погледна кон Јован, треба да гласи:

„Сонуваа ширни полиња, разлистени дрвја и цветни ливади“.
Подвлечените зборови во оваа реченица ги појаснуваат: 
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Прашање

„
Месечината го осветлуваше патот
“. Во оваа реченица подметот може да го замениме со лична заменка
од:

„Дедо ми секој ден купуваше тазе леб“. Оваа реченица не го
менува значењето ако кажеме:

Како треба да гласи глаголот танцува во трето лице множина, минато
време?

„Во Дабница, прилепско, во близината на манастирот Трескавец, има
извор чија вода тече низ еден камен. Тој извор се вика Самовилец.“

Во горниот извадок е прикажан говор на:

Расказот претставува кратко литературно дело напишано во:
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Прашање

Своите мисли и чувства поетите ги искажуаат во вид на:

Основни карактеристики на лирските песни се:

„
Крај поточе мирис лее

еден мајски цвет,

а пчеличка брмчи, пее:

- Дај ми малку мед!“

   Кои зборови во оваа строфа се римувани?
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Прашање

„
Тивко, тивко шега не е
,

 црвен облак ѕвезди сее.

Дрвјата на прошетка одат,

слончиња за рака водат.“

  На кој вид песни припаѓаат
горенаведените стихови?
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Прашање

„Мајката е

нежност драга

- цвет што збори.

  За нас таа
с
è
би дала,

с
è
ќе стори
.“

  Колку стихови има во оваа строфа?

Кратките и мудри изреки со поучни мисли ги нарекуваме:
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Прашање

Кога текстот е напишан во проза, велиме дека го напишал:

Основни мотиви во епските песни се:

Реченицата: „Железото се кова додека е жешко.“ претставува:

„ –
Момче, застани малку!

   – Мене ми се обраќате?

   – Да, имам писмо за тебе.

   – Писмо за мене? – се изненадив.“

Во извадокот е претставен:

Ако знаеме за што се раскажува во едно литературно дело тогаш ние
знаеме за:
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Прашање

Ако знаеме кои се ликовите во еден расказ,

тоа значи дека знаеме кои се:

За кои ликови станува збор во едно литературно дело откриваме со
прашањето:

Како се нарекуваат литературните дела наменети за самостојно
читање дома?

Носители на дејството во басните се:

Во стиховите на песните откриваме:

Стиховите кои сочинуваат една мисловна целина во песната се
нарекуваат :

Какви особини им се припишуваат на животните во басните?

Кога изразно читаме текст по улоги тоа значи дека читаме:
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Прашање

„Мразот како чуден сликар

 по прозорци црта цвеќе,

 а пак надвор врне снежец

 и ме прави многу среќен.“

За кое годишно време пее поетот во претходните стихови?

На почетокот од летниот распуст баба Зора дојде во градот да ја земе
внуката
Михаела. Тие отпатуваа на село.“

Кога се случил настанот?
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Прашање

„Со Наде седам на часовите. Заедно учиме и си помагаме една на
друга. На одморот си ги делиме ужинките. Кога сум болна таа ме
посетува. Кога Наде е болна јас ја посетувам... – почна да раскажува
Ана.“

Која е темата во горниот извадок?

„Татко ми е висок човек. Има бистри, сини очи и црни мустаќи. Тој е
машиновозач. Неговите цврсти раце управуваат со возот.“

Во горниот извадок е даден опис на:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Месецот мај ги води

  на излет учениците,

  месецот мај ги ѕирка

  оценките во дневниците.“

Како е прикажан месецот мај?

„
Сонцето од утро до вечер го растура своето злато по полињата и
горите. Ливадите бујат. Житата се класат. Дрвјата се облечени во
својата зелена облека како за празник.“

За кое годишно време станува збор во горниот извадок?
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Прашање

„
Благојче седеше во четвртата клупа до прозорецот и често
погледнуваше кон Бојка. Срцето му се исполнуваше со необична
топлина
. Нејзината насмевка за него беше најубавото ѓерданче од
бисерчиња.“

Од текстот дознаваме дека:

„Убава цветна ливада. Неколку бубалки стоеја на цвеќињата и
тревките.

- Само да се најадам, па потоа ќе пеам – рече славејот и ги изеде
шарената пеперутка, литмарата и другите бубалки.

Почна да пее. Но, немаше кој да го слуша.“

Која човечка особина е прикажана преку ликот на славејот?
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Прашање

„Секое утро рибарот ги земаше жената и детето и одеше на островот.
Додека тој ловеше риби, жена му собираше суви гранки и палеше
оган, на кој го готвеше ручекот. Детето пак си играше на сонцето,
собираше полжавчиња и школки.“

Каде се одвива дејствието?

„Младата пролет

  на момиче потсетува, кое

  засрамено, со пуполки во коси

  сред полјата збунето стои .“

Како е прикажана пролетта во овие стихови?
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Прашање

„Учениците играа во училишниот двор. Наеднаш неколку од нив се
стрчаа кон дворната врата. Едно мало девојче низ плач извикуваше:

- Одведете ме кај мама, ја сакам мама!

- Која е твојата мајка, малечка? - праша Ана.“

Каде се одвива настанот?

„Една квечерина враќајќи се кон својот дом, морето се разбранува од
налетот на силниот ветер. Набргу ветерот се претвори во бура и
малиот чун почна да се превртува
с
è
дури не потона
.“

Кога се случува дејствието во горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„- Ајде стани! – ја будеше мајка и. – Денес ќе имаме гости.

    Маја скокна од креветот. Веќе не беше сонлива.

  - Јас ќе ти помогнам мамо! – рече таа. Ќе ја суредам собата и ќе
подготвам слатки.“

Какво девојче е Маја?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

. „
Бисеро моме, Бисеро,

    шчо носиш бисер на грло?

    Твоето грло хубаво

     и от дробнаго бисера

хилјада п 'ти побело
.“

Овие стихови претставуваат дел од:

„Додека Лавот спиел, еден глушец му претрчал преку устата. Тој се
разбудил, го фатил и се готвел да го лапне. Но глушецот го замолил
да не го јаде, велејќи дека ќе му се оддолжи, ако го поштеди. Лавот
се насмеал и го пуштил.“

Извадокот претставува дел од:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

. „ -  Што е тоа, тато? - ме праша Елена.
     -Честитка.

     -

Од кого е? – праша љубопитно.

     -

Не знам. – реков.

     -

За кого е?

     -

За тебе
.“

Помеѓу кого се одвива разговорот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Се здружиле кучето Авко и мачето Мрњавко и станале пријатели.
Заедно оделе на прошетки, заедно играле, заедно ги извршувале сите
работи. С
è
што имале братски си делеле.
.“

Која е темата за која се раскажува во горниот извадок?

„Мокри, изѕемнати, преморени и гладни стигнавме во едно село.
Беше есенска вечер, магловита и влажна. Се сместивме во селското
училиште. Јас како помлад и поиздржлив, останав да чувам стража.“

Кога се случува дејствието во горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„ - 
Колку ума имаш? – го прашала еднаш 
лисицата ежот.

   - 
Еден - рекол ежот. – А ти?

   -  Јас имам сто ума – се пофалила лисицата.“

Извадокот претставува дел од:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитај ја внимателно строфата:

„Сакам да живеам

под синото небо,

планините ѕидови да бидат,

           тревата мекиот килим,

а дрвјата покривка нежна.“

Какви емоции ни открива поетот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитај ги внимателно стиховите:

„
Учи ме мајко карај ме
,

како да ја земам Лилјана,

Лилјана мома убава,

Лилјана тенка висока,

           Лилјана бела црвена,

           Лилјана ситен босилек,

           Лилјана една на мајка.“

 Кое основно чувство го искажува поетот со нив?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Со прашањето: За што раскажува писателот? дознаваме за:

Реченицата: Името го добила заради големите сини очи, е одговор на
прашањето:

Иван сака да напише песна со која ќе ги искаже своите чувства кон
Јана. Каква песна треба да напише тој?

Со кое прашање може да дознаеме кои се носителите на едно дејство
или настан?

„Новиот број на списанието наменето за љубителите на природата ќе
излезе од печат на 3. 05. 2015 година.“ Од исказот дознаваме за:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Дарко

имаше сини очи и густа костенлива коса. Беше облечен во црвен
џемпер, темни сомотски панталони и широк ремен со блескави
копчиња.“

Од исказот дознаваме за:

„Едно девојче дојде до продавницата за леб, и случајно ги испушти
парите. Тукушто сакаше да ги крене од земја, кога тоа го стори едно
момче. Тоа се насмеа и љубезно и ги даде парите.“

Која карактерна особина го краси момчето?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитај ја внимателно строфата:

„Детството ми беше весело,

     од игри, од радост, од промени.

     Сега од детството Бошково

 ми останаа само спомени.“

      Кое чуство го изразува поетот?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Дополни ја народната поговорка: Доброто со добро се враќа,

„Дојде есен. Мравките брзаа да ги приберат во своите домови и
последните зрнца пред да дојдат есенските врнежи. Неуморни, тие се
растрчаа по нивите и собраниот род внимателно го сместуваа во
подземните живеалишта.“

Како се прикажани мравките?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„- Е, ама е убав овој ден! – извика штурецот лежејќи врз еден камен.

  - Не е убав, воопошто не е убав! – се јави црвот, мрзливо влечејќи
се на земјата.

  - Денеска денот за мене беше убав, затоа што работев и собрав
храна повеке од кога било. Сега можам да одморам. – рече
мравката.“

Размислете за тоа кој бил во право?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„ Детето: Догледање, ластовичке мила. Кога повторно ќе ги видам
твоите леки крила?

Ластовичката: Тој д
ен
мене ми е запишан во срцето. Таму е скриена љубовта кон родниот
крај. Таму е големата желба за враќање кон родното гнездо. Нема
поубав крај од нашиот роден крај.“

Каде ластовичката ја крие љубовта кон родниот крај?

„Во нашата ливада

  како сини очиња,

  пролетва се родија

  две мали поточиња.“

Со што поетот ги споредува поточињата?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Кога штурецот ја замолил мравката за малку храна, таа му
одговорила:

- Додека јас работев ти свиреше, пријателе мој, сега оди играј си.“

Која поговорка се крие во зборовите на мравката?

„Три реда клупи, триесеттина детски глави над нив. Зачкрипува
кредата, двајца во аголот нешто си шепотат...“

Каде започнува дејството во овој извадок?

Кога го запрашале дедо Димо за неговото минато, тој веднаш почнал
да:

Само што ја слушна приказната веднаш отиде да ја:

Која форма на изразување ја користиме кога зборуваме за изгледот и
особините на нашето другарче? 

Кога ја запрашаа Маре какво фустанче сака? Таа веднаш почна да:



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Иле е член на новинарската секција. За секој настан кој се случува
во училиштето тој треба да:

Кога мајка ѝ на Кате ја праша како си помина на училиште, таа
веднаш почна да:

На кој начин народните приказни и мудрости се пренесувале од
генерација на генерација?

„Широката влезна врата на училиштето беше многу стара. Дрвениот
рам околу неа беше се распукал. Нејзината некоаш бела боја, сега
беше пожолтена.“

Во овој извадок е прикажан опис на:

„Си живееше еден крал, кој имаше ќерка, која никако не сакаше да
се омажи. Таа повеќе сакаше да остане во татковата куќа и тука да
измислува секакви приказни.“

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Почитувани,

      На 24. 10. 2015 година во 17:00 часот е закажан состанок со
членовите на извршниот одбор. Состанокот ќе се одржи во про
сториите на јавното транспортно претпријатие „Транс-бус“ - Скопје.
“

Горниот извадок претставува:

„Неколку дена пред да започнеме да правиме тестови во училиштето,
многу добро се подготвив. Ги повторував лекциите, го утврдував
наученото, па појдов дури и во библиотеката за да најдам некои нови
работи за тестирањето.“

Која форма на изразување е употребена во горниот извадок?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Ливадата беше рамна, широка, покриена со млада, сочна и мека
трева. Овде-онде беше прошарана со лутиче, глуварче, вртипоп и по
некоја синоличка. Околу цвеќињата леткаа пчели и пеперутки.“

Во овој извадок е даден опис на:

Во која од следните реченици е даден опис на лик?

Во која од следните реченици е даден опис на природата?

Која реченица е точно напишана ако ја користиме формата
прераскажување?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 „Еве го новиот број на списанието за деца и млади, вашиот пријател
во текот на цела учебна година. Ќе бидеме заедно, ќе се радуваме со
новите содржини, ќе ви ги разубавуваме часовите, но и слободното
време.“

Во горенаведениот текст уредникот на списанието ги:

Која од следните реченици е правилно напишана до колку со неа
нешто прераскажуваме?

„Маја беше воодушевена од изгледот на синото фустанче кое го виде
во излогот од соседната продавница. Кога дојде дома своето
воодушевување го подели со мајка
ѝ
.“

Која форма на изразување ја употребила Маја?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Прочитајте го текстот во себе. Потоа писмено одговорете на
прашањата – им рече

учителката на своите ученици.“

К
оја форма на изразување треба да користат тие
?

„Учениците добиле задача да напишат состав за тоа како го поминале
летниот распуст.“

Која форма на изразување треба да користат тие?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

 Учениците добиле задача да го опишат својот омилен јунак.

Кој вид на зборови најмногу ќе ги употребат при описот?

За облеката на глумците во една театарска претстава се грижи: 

Дејствието во еден филм или театарска претстава се одвива според:

Просторијата во училиштето каде што се чуваат и позајмуваат книги,
списанија, весници и друг вид литература се вика:

Декорот на сцената во една театарска претстава се менува во
зависност од: 



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Костимите на глумците во една театарска претстава треба да
соодветствуваат со:

Уредувањето на просторот наменет за изведување на претстави се
нарекува:

Каде луѓето можат да позајмуваат книги, списанија и друг вид
литература?

Сцената во една театарска претстава или филм треба да биде во
согласност со:

Со што треба да биде усогласена музиката во еден филм или
театарска претстава?

Климентина е вработена во институција каде се подготвуваат и
изведуваат театарски претстави. Каде работи таа?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Уредникот на МТВ добил задча да ја прошири и збогати програмата
на телевизијата со едукативни емисии. Каква програма треба да
подготви тој? 

Таткото на Иван напорно го подготвуваше говорот на глумците и го
опишуваше изгледот на сцената за една театарска претстава. Што е
по професија таткото на Иван?

При подготовката на едно сценарио, сценаристот ја осмислува
сцената и говорот на актерите. При промена на сцените тој треба да
внимава на:

Виктор се подготвуваше за училишниот натпревар во знаење. Тој ги
исчита сите книги кои ги имаше, но му требаше дополнителна
литература со повеќе податоци. Што треба да направи Виктор ?



2. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Со алчни очи гледаше во алвата “. Со кој збор може да ја замениме
придавката во оваа реченица за таа да не го промени своето
значење? 

Даре постојано зборува за изгледот на неговиот нов велосипед.Тоа
значи дека тој постојано го: 

Во кој од следните примери именката е објаснета со присвојна
придавка?

3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Бројот петстотини и пет илјади педесет и пет се запишува како:

Класата единици ја сочинуваат следниве разреди:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ако римските цифри VI ги напишеш после римската цифра X тогаш
добиениот број е:

Ако тогаш вредноста на изразот е еднаква на:

Ако тогаш вредноста на изразот е:

Ако тогаш вредноста на изразот е еднаква
на:

Ако тогаш вредноста на изразот е еднаква
на:

Ако тогаш вредноста на изразот е еднаква на:

Множеството чии елементи се буквите во зборот УЧИЛНИЦА има:

Пресекот на множествата и има:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Разлика на множествата и е
множеството:

Збирот од збирот на броевите  42 500 и 21 350 и разликата на броевите 42
500 и 21 350 е еднаков на:

Разликата од збирот на броевите  38 453 и 21 764 и нивната разлика е
еднаква на:

Во една фабрика за училиштен прибор за една недела се произведени 26
785 моливи, 15 458 гуми и 43 751 боици. Колку вкупно училиштен прибор е
произведен во фабриката таа недела?

Кој број ќе се добие ако од бројот 300 000 се одземе разликата на броевите
378 142 и 249 361?

Ако разликата на броевите 541 782 и 258 762 се зголеми за некој број се
добива бројот 300 000. Кој е тој број?

Пресметај ја разликата на најголемиот и најмалиот шестцифрен број
запишани со помош на цифрите 2, 3, 5, 7, 9 и 0.



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Определи со кој броен израз може да се реши задачата: Во еден супермаркет
првиот ден се продадени 54 782 kg шеќер, а вториот ден 37 491 kg помалку
од првиот. Колку kg шеќер се продадени во двата дена заедно?

Во еден супермаркет првиот ден се продадени 46 789 кутии сладолед, а
вториот ден 24 671 кутии помалку од првиот. Колку кутии со сладолед се
продадени во двата дена заедно?

„Во една продавница се донесени 85 450 шишиња со масло за јадење. Од
нив првиот ден биле продадени 32 460 шишиња, вториот ден 15 281, а
третиот ден 26 178 шишиња. Колку шишиња масло за јадење останале
непродадени?“Бројниот израз со кој може да се реши задачата е следниот:

Збирот на три броја е 784 591. Првиот собирок е 256 158, а вториот е за 15
456 помал од првиот. Третиот собирок е:

Збирот на три броја е 951 238. Првиот собирок е 360 451, а вториот е за 19
456 поголем од првиот. Третиот собирок е:

Коле замислил некој број. Од тој број ја одземал разликата на најголемиот и
најмалиот петцифрен број и го добил бројот 254 381. Коле го замислил
бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

За колку е поголем збирот на броевите 631 850 и 254 250 од нивната
разлика?

Еден град имал 589 451 жители. Во месец мај градот го напуштиле 154 899, а
во јуни се доселиле 63 540 жители. Колку жители има градот на почетокот на
месец јули?

Ако правата и рамнината имаат една заедничка точка тогаш:

Таблата на ѕидот во училницата има:

За две рамнини на кои сите точки им се заеднички се вели дека:

Периметарот на многуаголникот се дефинира како:

За две прави велиме дека се нормални ако се сечат под:

Елемент на аголот е:

Со формулата се пресметува периметар на:

Со формулатa се пресметува периметар на:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Која од следните геометриски форми има теме?

Рабовите на рабестите геометриски тела претставуваат:

Каква е заемната положба на две хоризонтални прави што лежат на една
вертикална рамнина?

Правите a и b на цртежот се:

Заемната положба на правите a и c на цртежот е:
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Правите b и c на цртежот:

Која од геометриските форми е многуаголник?

На цртежот е претствена:

Соседни страни во многуаголникот се:

Седумаголникот има:
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Периметарот на квадрат со страна 24cm изнесува:

Ако рамнината Σ1 се совпаѓа со рамнината Σ2и со рамнината Σ3,тогаш
рамнините Σ2 и Σ3:

Рамнините Σ1 и Σ2 се паралелни. Каква е заемната положба на правата и
рамнината Σ2, ако правата ја прободува рамнината Σ1?

Соседни ѕидови кај квадар се ѕидовите што:

Постои пирамидата што е определена само со:

Дадена е права и точка А што не лежи на неа. Низ точката А се повлечени
прави што ја сечат правата . Колку такви прави можат да се повлечат?

Дадена е права и една точка М што не лежи на неа. Низ точката М е
повлечена права нормална на правата . Колку такви прави може да се
повлечат?

Дадени се три паралелни прави . Ако се нацрта права што ќе биде
нормална на правата тогаш какви се меѓу себе правите и правите ?

Рамните површини на цилиндарот претставуваат:
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Една рамнина е во вертикална положба. Таа може да биде прободена од:

Една рамнина е во хоризонтална положба. Таа може да биде прободена од:

Ако правите се паралелни и правата е нормална на правата , тогаш
правите се:

Должините на страните се еднакви кај:

Квадрат со страна 8cm има ист периметар со рамнокрак триаголник со
основа 14cm. Одреди ја должината на кракот на рамнокракиот триаголник.

Рамнокрак триаголник со основа 8m и крак 12m има ист периметар со
квадрат. Колкава е страната на квадратот?

Периметарот на рамнокрак триаголник е 86cm . Неговата основа е долга 32
cm. Колку е должината на кракот?

Периметарот на рамнокрак триаголник изнесува 56cm. Должината на кракот
е 18cm.Колку изнесува должината на основата?

Еден правоаголник има периметар 34cm и должина 12cm. Колку е ширината
на тој правоаголник?
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Квадрат со периметар 48cm има страна со должина иста како ширината на
правоаголникот со периметар 54cm. Пресметаj ја должината на
правоаголникот.

За да се загради нива во форма на правоаголник со три реда жица потребно
е 126m жица. Колку е должината на нивата ако ширината на нивата е 10m?

Ширината на еден правоаголник е 10cm, а должината 15cm. За колку
центиметри е помал периметарот на квадратот што има страна колку што е
ширината на правоаголникот?

За кои било броеви и важи .Ова својство се вика:

Со равенството е искажано:

За кои било броеви .Ова својство се
вика:

Со равенството е искажано:

 Во кое од дадените равенства е искажано дистрибутивното својство на
множењето во однос на собирањето?

Со равенството е искажано:
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Количникот останува ист ако:

Производот на два броја не се менува ако:

Дропката пет седумнаесетини се запишува како:

При делење на кои од долунаведените броеви се добива остаток 22 ?

При делењето на кој број со бројот 43 се добива остаток 17?

Кој од дадените броеви може да биде остаток при делење со бројот 24?

При делење со кој од долунаведените броеви остатокот може да биде 132?

Во бројниот израз најпрво ќе се изврши
операцијата:

Во бројниот израз најпрво ќе се изврши
операцијата:

Бројот 548 354 намален за производот на броевите 547 и 251 се запишува со
бројниот израз:
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Количникот на броевите 67 548 и 21 зголемен за 65 се запишува со бројниот
израз:

Вредноста на бројниот израз е :

од бројот 24 е бројот:

од бројот 24 е бројот:

Дадени се дропките . Подредени по големина, почнувајќи од
најмалата дропка се:

На роденденот на Мила девојчињата биле почестени со од тортата. Потоа

дошле момчињата и биле почестени со од тортата. Колку седумнаесетини
останале од тортата?

Во едно училиште во првата смена учат 126 ученици, а во втората смена 125

ученици. од учениците во првата смена и од учениците од втората смена
се девојчиња. Колку вкупно девојчиња учат во тоа училиште?

Во пет кутии имало вкупно 8 750 боици. Претпладне се продадени 10 пати
помалку боици од вкупниот број, а попладне уште 3 450 боици. Колку боици
останале непродадени се запишува со бројниот израз:
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Ако збирот на броевите 835 и 628 се помножи со нивната разлика се добива
бројот:

За изградба на едно училиште се донесени 56 202 тули. Тулите се пренесени
со 57 камион. По колку тули пренесувал секој камион?

Во овошната градина на една училишна задруга овошките биле посадени во
25 редови, така што во секој ред имало по 18 кајсии, 24 праски и 38
јаболкници. Колку вкупно овошки имало во овошната градина?

Мечка, волк и лисица заедно ловеле риби. Од уловената риба мечката изела
половина, волкот 7 риби и лисицата 5 риби. Колку вкупно риби уловиле тие?

Еден од множителите во еден производ е за 42 поголем од бројот 118, а

другиот множител е од најмалиот трицифрен број. Производот изнесува:

Со кој број треба да се помножи бројот 245, за да се добие производ еднаков
на производот на броевите 210 и 266?

Вредноста на бројниот израз 125 451-(4 826:38+67 383) изнесува:

  Вредноста на бројниот израз 4 393 + 390 ∙ 130 + 482 ∙ 75 изнесува:

Една фабрика за чевли произвела 12 545 пара машки чевли и четири пати
повеќе женски. Колку вкупно пара чевли произвела фабриката?
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Ако разликата на броевите 35 867 и 6 342 се зголеми дванаесет пати се
добива бројот:

Во еден град за Денот на дрвото е планирано да се засадат 50 000 садници.

Учениците од основните училишта од тој град засадиле од планираното.
Колку садници засадиле учениците од основните училишта?

Квадрат со страна 1 центиметар има плоштина:

Складните фигури имаат:

Ѕидовите на коцката се:

Ѕидовите на квадарот се:

Плоштина на квадар се пресметува со формулата:

Единица мерка за плоштина е:

Должината на работ на коцка со плоштина 24cm2изнесува:

Должината на правоаголник со плоштина 54cm2 и ширина 3cm изнесува:
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Плоштината на квадар со димензии изнесува:

Квадрат со страна 5dm7cm има плоштина:

Направен е дрвен сандак со димензии 5dm, 10dm и 8dm. Надворешните
ѕидови се обложени со шарени ленти со плоштина 10dm2. Колку шарени
ленти се потребни за да се обложи целиот сандак?

Ширината на еден правоаголник е 10m, а должината 15m. За колку е помала
плоштината на квадратот што има страна колку што е ширината на
правоаголникот?

Нива во форма на квадрат е заградена со 4 реда жица.Притоа се употребени
480m жица. Колкава е плоштината на нивата?

Дали поголема плоштина има коцка со раб 30cm или квадар со димензии 2
dm, 3dm и 4dm?

Базен со форма на квадар со димензии 6m, 4m и 2m треба да се поплочи со
плочки со димензии 20cm и 10cm. Колку плочки ќе се употребат?
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Според податоците од табелата, определи кое овошје децата најмногу го
јадат.

Пред вратата на училиштето се расправаат 4 момчиња за тоа кое од нив има
најмалку петки. Според податоците претставени на столбестиот дијаграм
помогни им на момчињата да определат кое од нив има најмалку петки.
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Мила чита книга. Колку страни од книгата чита за одредено време е дадено
во табелата. Колку страни ќе прочита Мила за 10 минути?

Ана, Весна, Фатма и Линда си купиле по една чоколада. Во табелата е
дадено колку коцки од чоколадата изела секоја од нив. Кој изел најмногу
чоколадо?

Во една кутија има 36 бонбони. Тоше зел 8 бонбони, Илија 11  и Муса 10
бонбони. Колку бонбони зел Агим ако кутијата останала празна?
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Во табелата е даден бројот на ученици по паралелки во петто одделение во
едно училиште.

Колку ученици учат во петто одделение во училиштето?
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Никола секој ден во седмицата запишувал колку луѓе купувале мед од еден
маркет. Податоците ги претставил на следниот столбест дијаграм.

Според дијаграмот, одреди кој број недостасува во табелата.
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На столбестиот дијаграм се претставени бројот на автомобили кои се
сервисираат во текот на неделата по денови.

Кои денови во неделата се сервисираат ист број на автомобили?

Во една кутија има 40 моливи. Иван зел 13 моливи, Ивана 18  и Фатиме 5
моливи. Колку моливи останале за Нехат?
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Во табелата е даден бројот на девојчиња по паралелки во петто одделение
во едно училиште.Колку девојчиња учат во петто одделение во училиштето?

Во една продавница се донесени нови модели на џемпери, тренерки и капи.
Во табелата е претставено колку од нив биле продадени првиот ден кога се
донесени.

Колку денари вкупно се заработени тој ден ако џемперот се продава по цена
од 980 денари, тренерките по 2400 денари и капите за 500 денари?

Четири деца добиле по една чоколада и секоја имала по 12 парчиња. На
дијаграмот се претставени податоците за тоа по колку парчиња изело секое

дете од својата чоколада.На кое дете му останале ?
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Во табелата се дадени податоци за цената на црвена свила, во зависност од
нејзината должина.

Колку пари се потребни за 15 метри црвена свила?

Марија садела цвеќиња во градината. Во табелата се дадени податоци за
бројот на засадени цвеќиња, во зависност од времето.Колку цвеќиња ќе
засади Марија за 30 минути?

Бројот триста и триесет илјади и три се запишува како:

Бројот 520 358 се чита како:

Позиционата вредност на цифрата 8 во бројот 648 325 е:
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Збирот на броевите 32 024 и 26 572 е бројот:

Разликата на броевите 58 328 и 32 799 е бројот:

Следбеник на бројот 709 499 е бројот:

Претходник на бројот 890 000 е бројот:

Во низата 32 250, 32 150, 32 050, . . . секој следен број е помал од
претходниот за:

Ако a+b=476 000 тогаш вредноста на изразот a+(b-6 000) е :   

Ако a-b=359 240 тогаш вредноста на изразот (a+1 000)-b е еднаков на:

Разликата од збирот на броевите  328 125 и 269 358 и нивната разлика е
еднаква на:

Збирот од збирот на броевите 337 895 и 279 345 и нивната разлика е
еднаква на :

Кој број ќе се добие ако од бројот 750 000 се одземе збирот на броевите 258
169 и 367 369?
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Ако збирот на броевите 128 456 и 349 456 се зголеми за некој број се добива
бројот 600 000. Кој е тој број?

Збирот на три броја е 589 652. Првиот собирок е 254 351, а третиот е за 14
369 помал од  првиот. Вториот собирок е:

Илир замислил некој број. Ако од разликата на најголемиот и најмалиот
шестцифрен број го одземеме бројот што го замислил Илир, се добива бројот
 621 546. Кој број го замислил Илир?

Во еден супермаркет првиот ден се продадени 54 782kg шеќер, а вториот ден
37 491kg помалку од првиот. Колку kg шеќер се продадени во двата дена
заедно?

Во една продавница се донесени 85 450 шишиња со масло за јадење. Од нив
првиот ден биле продадени 32 460 шишиња, вториот ден 15 281, а третиот
ден 26 178 шишиња. Колку шишиња масло за јадење останале непродадени?

Во две кутии има вкупно 3 790 гуми. Претпладне се продадени 1 230 гуми, а
попладне уште 1 120 гуми. Колку гуми останале непродадени?

Со формулата L=4∙a се пресметува периметар на:
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Со формулата L=2∙(a+b) се пресметува периметар на:

Кое од следните геометриски тела НЕМА  теме?

Ако една права и една рамнина немаат заедничка точка, тогаш се вели дека:

Положбата на вратата во ѕидот на твојата соба е:

Две рамнини може да се сечат ако:

Отсечката што го поврзува центарот со која било точка од кружницата се
вика:

Кој од дадените предмети има форма на цилиндар?

Темиња на петаголникот ABCDE се:

Десетаголникот има:
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Рамнокрак  триаголник со основа 7 cm и крак 14 cm има периметар:

Одреди ја заемната положба на правите m и t на цртежот.

Одреди ја заемната положба на правите s и t на цртежот.
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Одреди ја заемната положбата на правите k и r на цртежот.

Одреди ја заемната положба на правите s и p на цртежот.

Одреди ја заемната положба на правите r и p на цртежот.
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Периметарот на рамнокрак триаголник изнесува 56 cm. Должината на
основата е 14 cm. Колку изнесува должината на кракот?

Периметарот на рамнокрак триаголник изнесува 86 cm. Должината на кракот
е 36 cm. Колку изнесува должината на основата?

Еден правоаголник има периметар 70 cm и должина 21 cm. Колку е ширината
на тој правоаголник?

Периметарот на рамностран триаголник е 36 cm. Страната на триаголникот е
страна и на квадрат. Колку изнесува периметарот на квадратот?

Нива во форма на правоаголник има периметар 64 m и должина 18 m.
Нивата со пократката страна граничи со друга нива во форма на квадрат.
Колку метри жица е потребно за да се загради квадратната нива со два реда
жица?

За да се загради нива во форма на правоаголник со четири реда жица
потребно е 192 m жица. Нива во форма на рамностран триаголник има ист
периметар како нивата во форма на правоаголник. Колку е долга страната на
нивата во форма на рамностран триаголник?
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Даден е правоаголник со должина 24cm и ширина 18cm. Периметарот на
правоаголникот е три пати поголем од периметарот на рамнокрак триаголник
со основа 8 cm. Колку изнесува должината на кракот на рамнокракиот
триаголник?

Со равенството 13∙(25+7)=13∙25+13∙7 е искажано :

Дропката три тринаесетини се запишува како:

Дропката се чита:

При делење на кои од долунаведените броеви се добива остаток 20?

Во бројниот израз најпрво ќе се изврши операцијата:

Бројот 248 425 зголемен за количникот на броевите 7 168 и 128 се запишува
со бројниот израз:

За 100 пати помал од бројот 354 800 е:

Во бројниот израз прво ќе се изврши
операцијата:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Илир имал 8 фломастери и од нив ги подарил на Јасна. Колку фломастери
му останале на Илир?

Јован, Тамер, Ајше и Ана за појадок купиле цела пита бурек. Колку останало

од бурекот неизедено ако Јован изел ,Тамер , а Ајше и Ана изеле по ?

од бројот 36 е бројот:

Дадени се дропките . Подредени по големина, почнувајќи од
најголемата дропка, низата е:

Во една продавница имало 13 мрежи, а во секоја мрежа по 8 црвени и 6 сини
топки. Колку вкупно топки имало во продавницата?

Земјоделец продавал свои производи и заработил 3 845 денари од жито, од
компир 5 695, а од овошје 7 пати повеќе од вкупно добиените пари за
продаденото жито и продадениот компир. Колку денари заработил
земјоделецот од  продаденото овошје?

Фабрика за бонбони и чоколади испратила во една населба 4 353 пакетчиња
бонбони, во друга 3 пати повеќе отколку во првата, а во третата 4 пати
повеќе отколку во втората. Колку вкупно пакетчиња бонбони испратила
фабриката во трите населби?

Васко бројот 348 требало да го зголеми 38 пати. Наместо тоа, тој го зголемил
бројот 348 за 38. За колку бројот што го добил Васко е помал од бараниот
број?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Треба да се спакуваат бонбони во кутии од по 26 во секоја кутија. Има 910
бонбони во жолта боја и 806 бонбони во црвена боја. Во кутиите треба да
има само жолти или само црвени бонбони. Колку кутии се потребни за да се
спакуваат сите бонбони?

Коцка со раб 1 cm има плоштина:

Кои од наведените геометриски фигури може да бидат складни?

Плоштината на квадарот може да се пресмета како збир од плоштините на
ѕидовите:

Ширината на правоаголник со плоштина 78cm2 и должина 13cm изнесува:

Плоштината на квадар со димензии  8cm, 12 cm и 6 cm изнесува:

Правоаголник со страни 3dm 8 cm и 2 dm 5cm има плоштина:

Нива во форма на правоаголник со должина 12 m,е заградена со 3 реда
жица. Притоа се употребени 120m жица. Колкава е плоштината на нивата?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Според податоците од табелата, определи по кој предмет учениците имаат
најмалку петки.

Во една кутија има 36 фломастери. Иван зел 7 фломастери, Максим 9  и Илир
12 фломастери. Колку фломастери зел Агим ако кутијата останала празна?

Во табелата е даден бројот на ученици од петто одделение во едно училиште
кои одат по секции.Колку ученици од петто одделение одат по секции?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Филмските проекции на филмот „ Трето полувреме“ биле посетени од голем
број гледачи низ Македонија. Во табелата е дадена посетеноста на
проекциите низ некои градови во Македонија.

Колку луѓе ги следеле проекциите на филмот?

Во еден магацин се истоварени кутии со различни видови чоколади. Во
табелата се дадени бројот на кутиите кои се истоварени во магацинот.

Во секоја кутија има по 50 чоколади. Цената на чоколадото Милка е 53
денари, на Нестле 56 денари и на Дорина 45 денари. Колку пари ќе се
заработат ако се продадат сите чоколади кои се истоварени во магацинот?

За кои било броеви a, b иc важи .Ова својство се
вика:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Резултатите од најчесто гледаните  филмови за деца се дадени во стобест
дијаграм.

Колку вкупно кинопретстави имало?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Податоците на сликата се претставени во:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Хоризонталните прави се означени со буквите:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Определи според податоците од табелата, која храна учениците најмногу ја
сакаат:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во одделение од 26 ученици, 6 ученици се одлични,   10 се многу добри, 7 се
добри, а останатите се со доволен успех. Кој е точниот податок што
недостасува во табелата?

На кој начин се запишува дропката шест шеснаестини?
 



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Резултатите од најчесто гледаните  филмови за деца се дадени во столбест
дијаграм.

Заокружи ја ранг-листата на омилени филмови која започнува со
најгледаниот.



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Разгледај го цртежот и одговори:Многуаголниците се обележани со буквите:

Со кој броен израз се пресметува производот на следбеникот и претходникот
на бројот 58?

За 100 пати помал од бројот 804 900 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Определи според податоците од табелата кој оброк има најмалку калории: 

Одземањето на броевите 696 546 и 217 498 правилно се запишува со
изразот:  

 При проверка на множењето се користи:
 



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Автобуски билет за возрасни чини 400 денари, а за деца е два пати поевтин.
Колку денари треба да плати таткото за да се вози со своите две деца? 

Равенка со непознат деленик се решава со:
 

Со формулата се пресметува плоштина на:

Квадратен дециметар е плоштина на квадрат со должина на страна од:

Страната на квадрат со плоштина P= 16 cm2изнесува:
 

Во равенката  x : 38 = 153 вредноста на непознатиот деленик изнесува:
 



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Производот на три множители е 93 750. Првиот множител е 25, а вториот е за
25 поголем од првиот. Колку е третиот множител?
 

 Во две кутии имало вкупно 5 570 моливи. Претпладне се продадени 10 пати
помалку моливи од вкупниот број, а попладне уште 2 110 моливи. Колку
моливи останале непродадени, се запишува со бројниот израз:

Марија вели: ,,Решив 60 задачи“. Никола вели: ,, од твоите задачи се од
моите задачи“. Колку задачи решил Никола?

Со кој броен израз се пресметува количникот на најмалиот шестцифрен  и
најмалиот трицифрен број?

Која фигура има поголема плоштина: квадрат со страна 25 cm или
правоаголник со страни 32 cm и 2 dm? 



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Збирот од збирот од броевите  а и b и разликата од броевите а и b е еднаков
на:

 За 10 пати помал од бројот 37 250 е бројот:

Плоштина на коцка чиј раб е 5 cm изнесува:

Плоштина на квадар со димензии   a= 10 dm,   b= 6 dm  и  c = 5 dm
изнесува:

23 m2 претворено во помали мерни единици - dm2 и cm2 e:

Равенка со непознат делител се решава со:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Овошна градина во форма на правоаголник има периметар 100 m. Нејзината
должина е 30 m. Колку изнесува плоштината на нивата?

Овошна градина во форма на правоаголник има периметар 1000 m.
Нејзината должина  е 300 m. Колку изнесува ширината на нивата?

Кои разреди ја сочинуваат класата илјади?

 Збирот на три броја е  85 367. Првиот собирок е 22 103, а вториот е за 10
000 поголем од првиот. Третиот собирок е:  

Со кој броен израз се пресметува разликата меѓу следбеникот и
претходникот на бројот  6 478?

 Што е  многуаголник?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Кој триаголник и четириаголник имаат само еднакви страни?  

Соседни ѕидови на квадар се оние што:

Од што е составена мрежата на квадар?

 Површината на вратата претставува дел од рамнина и нејзината положба е: 

Спротивни ѕидови кај квадарот се оние што:

Каков е бројот на страни на многуаголникот во однос на бројот на агли и
темиња?

Кракот на рамнокрак триаголник со основа 10 cm и периметар 40 cm
изнесува:

Ако се соберат должините на страните на многуаголник, се добива:

Кое од долунаведените тела нема рабови и темиња?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Производот од множителите α и b не се менува ако:

Рамнина е:

Валчести геометриски тела се:

Множеството чии елементи се буквите од зборот ЕЛЕОНОРА има:

 Во две кутии има вкупно 3 790 гуми. Претпладне се продадени 1 230 гуми, а
попладне уште 1 120 гуми. Бројниот израз со кој може да се одреди колку
гуми останале непродадени е:                                              

Кој број е најблизок до збирот на броевите 37 674 и 41 019?

Ако рамнината Σ1 е паралелна со рамнината Σ2и со рамнината Σ3,тогаш
рамнините Σ1и Σ2: 

Молив оставен на маса претставува:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Периметарот на рамнокрак триаголник со основа  α=10 cm и крак b=14 cm
се пресметува со бројниот израз:

Во одделение од 28 ученици на тестот по математика постигнат е следниот
успех: Колку ученици на тестот по математика добиле доволен 2?



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во столбест дијаграм се претставени омилените овошја кај испитаните деца.
Заокружи ја ранг-листата на омилени овошја на децата, започнувајќи од
најомиленото.

Определи според податоците од табелата, кој ученик посветува најмалку
време на учење во текот на месецот:

Плоштина на коцка чиј раб е 6dm изнесува :



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

За 10  пати помал од бројот 352 470 е бројот:

Во равенката 7080 : x = 472 вредноста на непознатиот делител  изнесува:

Еден од множителите во еден производ е за 42 поголем од бројот 118, а

другиот е од најмалиот трицифрен број. Колку изнесува производот?

Производот на три множители е 30 240. Првиот множител е 45, а вториот е за
13 помал од првиот. Колку е третиот множител?

Плоштината на квадар со димензии a=7cm,b=6cm и c=5cm изнесува:

Базен со форма на квадар со димензии 60dm,40dm и 20dm треба да се
поплочи со плочки со димензии  2dm и 1dm. Колку плочки ќе се употребат?

Множество чии елементи се буквите од зборот МАТЕМАТИКА има:

Подот на училницата е во форма на правоаголник  со периметар 1 500cm.
Нејзината должина е 400cm. Колку изнесува нејзината ширина?

Ако рамнината ∑1 е паралелна со рамнината ∑2 , а рамнината ∑3 ја сече
рамнината ∑1 , тогаш рамнините ∑2и∑3



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во една книжарница има вкупно 5 348 моливи. Претпладне се продадени 2
325, а попладне уште 1 125. Во книжарницата останале :

Основата на рамнокрак триаголник со крак 20cm и периметар 70cm
изнесува:

Кое од долунаведените тела е ограничено со една рамна и една крива
површина?

Рабести геометриски тела се:

Рамнината која има иста положба како површината на мирна вода се вика:

За 10 пати поголем од бројот 34 350 е бројот:

Со формулата се пресметува плоштина на :

Во равенката вредноста на непознатиот множител изнесува:

Коса права е онаа што:

Броителот покажува:

Во равенката x • 27 = 756 вредноста на непознатиот множител изнесува:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Равенка со непознат множител се решава со:

Отсечка чии крајни точки се центарот на кружницата и било која точка од
кружницата се нарекува:

 Бројот петстотини педесет и пет илјади педесет и пет се запишува како:

Бројот седумстотини и седум илјади седумстотини и седумдесет се запишува
како:

 Бројот триста  и пет илјади петстотини и пет се запишува како:

Бројот 250 302 се чита како:

Бројот 370 808 се чита како:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Бројот 660 660 се чита како:

Позиционата вредност на цифрата 5 во бројот 523 034 е:

Позиционата вредност на цифрата 0 во бројот 205 423 е:

Позиционата вредност на цифрата 4 во бројот 873 456 е:

Збирот на броевите 21 204 и 53 254 е бројот:

Збирот на броевите  43 338 и 23 753 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Збирот на броевите 38 524 и 45 647 е бројот:

Разликата на броевите 87 564 и 32 332 е бројот:

Разликата на броевите 64 354 и 32121 е бројот:

Следбеник на бројот 899 359 е бројот:

Бројот 1 000 000 се чита:

 Бројот осумдесет и осум илјади и осум со цифри се запишува:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Збирот на броевите 31 019 и 26 670 е бројот:

Определи го збирот на дадените собироци:
     14 455 

+   10 128

Разликата на броевите 86 674 и 40 975 е бројот:

Следбеник на бројот 9 990 е бројот:

Збирот на броевите 24 025 и 13 452 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Разликата на броевите 76 856 и 45 523 е бројот:

 Ако римската цифра I ја напишеш  пред римската цифра X се добива бројот:

Ако римските цифри VI ги напишеш после римската цифра X тогаш
добиениот број е:

Ако римските цифри IV се напишат после римската цифра X се добива
бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Која цифра во бројот  247 356 е во ист разред со цифрата 4 во бројот 279
465?

Вредноста на цифрата 7 во бројот 378 654 е:

Во бројот 546 378 на позицијата единици илјади е цифрата:

 Во низата 34 327, 35 327, 36 327, ... секој следен број е поголем од
претходниот за:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Во низата 489 998, 489 999, 490 000, ... секој следен број е поголем од
претходниот за:

Броевите 42 689 , 35 489, 42 690 и 35 892 подредени по големина
почнувајќи од најголемиот се:

Броевите 392 458, 452 369, 398 458 и 198 396 подредени по големина
почнувајќи од најмалиот се:

Во низата 32 983, 32 483, 31 983, 31 483,..., секој број е помал од
претходниот  за:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Цифрата 3 во бројот 253 187 е запишана во ист разред како и цифрата 2 во
бројот:

Поголем број за 1 000 од бројот 48 253 е бројот:

Поголем број за 10 000 од бројот 41 784 е бројот:

Помал број за 10 000 од бројот 887 256 е бројот:

 Поголем број за 100 000 од бројот 678 253 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ако римските цифри IX се напишат после римската цифра X се добива
бројот:

 Вредноста на цифрата 5 во бројот 530 689 е:

Во бројот 200 354 на позицијата единици илјади е цифрата:

Која цифра во бројот  789 123 е во ист разред со цифрата 7 во бројот 179
456?

Во низата 112 430, 122 430, 132 430, ...  секој следен број е поголем од
претходниот за:

Броевите 485 328, 687 555, 485 228 и 687 556 подредени по големина
почнувајќи од  најголемиот се:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Од бројот 789 643 поголем за 1 000 е бројот:

Ако римската цифра X ја напишеш  пред три римски цифри I, напишаниот
број е:

Која цифра во бројот  246 765 е во ист разред со цифрата 9 во бројот 154
987?

Секој следен број од низата на броеви: 50 905, 50 804, 50 703, . . . е помал
од претходниот за:

 Цифрата 5 во бројот 156 487 е запишана во ист разред како и цифрата 8 во
бројот:

Поголем број за 10 000 од бројот 72 831 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Одредување на непознат намалител се врши со примена на операцијата:

Во равенката 53 000 -  X = 15 000 вредноста на непознатиот намалител е:

Одредување на непознат намаленик се врши со примена на операцијата:

Ако римската цифра  V ја напишеш после една римска цифра I тогаш
напишаниот број е :

Цифрата 5  во бројот 735 261 е запишана во ист разред како и цифрата 1 во
бројот:

Поголем број за 1 000 од бројот 72 387 е бројот:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Кога правата лежи во рамнината :

Што претставува пресек на две рамнини :

 Површината на водата во езерото има:

Две рамнини се сечат ако:

Две прави се нормални ако се сечат под:

Со формулата се пресметува периметар на:

 Обиколката на рамностран триаголник со страна а = 7 cm изнесува:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Една страна на рамностран триаголник е 8 cm. Периметарот на тој
триаголник изнесува:

Рамнокрак триаголник со крак 11cm и основа 9cm има периметар:

Правоаголник со должина 8 cm и ширина 4 cm има периметар:

 Периметарот на правоаголникот со димензии 14 cm и 7 cm изнесува:

Колку изнесува страната на квадратот ако неговата плоштина е 49 cm2 ?

Радиусот на кружница со дијаметар 32 cm е:



3. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Дадена е кружница со радиус 8 cm. Каде лежи точката А во однос на
кружницата ако растојанието меѓу центарот на кружницата и точката А е 10
cm?

 Даден е круг со радиус 12cm. Каде лежи точката А во однос на кругот ако
растојанието од центарот на кругот до точката А е 8 cm?

Дадена е кружница со радиус 17cm. Каде лежи точката А во однос на
кружницата ако растојанието од центарот на  кружницата до точката А е 17
cm?

 Радиусот на кружницата со дијаметар 34 cm e:

 Дијаметарот на кружница со радиус 32 cm e:

 Периметарот на правоаголник со страни 27 cm и 13 cm изнесува:
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Ако обиколката на рамностраниот триаголник е 33 dm, едната страна е
долга:

Ако обиколката на еден рамностран триаголник е 105 dm  тогаш должината
на една негова страна е:

 Производот на броевите 25 и 251 е:

 Производот на броевите 520 и 38 е:

Производот на броевите 276 и 40 е:

Количникот на броевите 936 и 13 е:
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Прашање

 Количникот на броевите 38 560 и 10 е:

Количникот на броевите 597 и 16 има остаток:

Дропката се чита:

Производот на броевите 312 и 30 е:

При делење на броевите 64 830 и 10 се добива остаток:

 При делење на броевите 323 500 и 100 се добива бројот:

Производот на броевите 3 028 и 10 изнесува:
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Производот на броевите  376 и 24 изнесува:

Производот на броевите 521 и 18 е:

Количникот на броевите 563 и 17 има остаток:

На кој начин се запишува дропката три единаесеттини?

Бројот 91 384 намален за производот на броевите 84 и 21 се запишува со
бројниот израз:

 Производот на броевите 462 и 43 е :

Количникот на броевите 857 и 16 има остаток:
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Прашање

За 10 пати поголем од бројот 41 360 е бројот:

За 100 пати поголем од бројот 5 800 е бројот:

За 10 пати помал од бројот 63 330 е бројот:

За 100 пати помал од бројот 72 800е бројот:

 Во равенката  x∙48=1632  вредноста на непознатиот множител е:
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Во равенката 32∙x=8000 вредноста на непознатиот множител е:

Во равенката 67620:x=276  вредноста на непознатиот делител е:

Во равенката x:831=151  вредноста на непознатиот деленик е:

Бројот 17 168 е производ на броевите:

 Бројот 89 559 е производ на броевите:
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Прашање

Бројот 397 е количник на броевите:

Збирот на дропките и изнесува:

Разликата на дропките и изнесува:

Во равенката вредноста на непознатата изнесува:

Збирот на дропките изнесува:

Разликата на дропките изнесува:

Вредноста на бројниот израз е:

Претходник на бројот 328 460 е бројот:

Која цифра во бројот  638 221 е во ист разред со цифрата 5 во бројот 205
730?

Броевите 485 328, 687 555, 485 228 и 687 556 подредени по големина
почнувајќи од  најголемиот се:

Од бројот 789 643 поголем за 1 000 е бројот:
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Колку изнесува дијаметарот на кружницата, ако нејзиниот радиус изнесува
96 m?

Страната на квадрат со плоштина P=64cm2 изнесува:

4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Република претставува облик на :

Кои се боите на знамето на Република Македонија?

На средината на грбот на Република Македонија има:

Градот Скопје се наоѓа од левата и од десната страна на реката:

Република Македонија е богата и со води. Таа има:

Најмало природно езеро во Република Македонија е:

Најстар национален парк во Република Македонија, карактеристичен со
ендемични растенија и ретки животни е:
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Кој ја создал првата словенска азбука глаголица?

Претседател на Крушевската Република  во 1903 година бил:

Граѓаните на нашата држава на 8 септември 1991 година се изјаснија за
самостојна, суверена и независна Република Македонија на:

Кој е носител на извршната власт во Република Македонија?

Соодносот помеѓу машкото и женското население во даден простор
претставува:

Најголема рамнина во Република Македонија е:

Која од заедниците не претставува верска заедница?

Соседна земја на Република Македонија на југ е:

Знамето на Република Македонија е црвено, а од средината кон краевите
распослано е:

Грбот на Република Македонија е обграден со венец исплетен со житно
класје, афион и:

Главниот град на Република Македонија се наоѓа во северниот дел од нашата
татковина. Тој е во:

На кој континент се наоѓа Република Македонија?
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Реката Вардар извира од силен извор кај селото Вруток кое се наоѓа во
подножјето на :

Кое од наведените езера не е вештачко:

Втората балканска војна завршува со договор кој ја потврдил поделбата на
Македонија. Тоа е договорот постигнат во:

Заседанието на АСНОМ на 2 август 1944 година е значајно за Македонија. На
ова заседание едно од решенијата што се донесени е:

По формирање на македонската држава на 2 август 1944 година за прв
претседател бил избран:

Граѓаните на нашата држава на референдум се изјаснија за слободна,
суверена, самостојна и независна Република Македонија на:

Албанскиот народ, турскиот народ, ромскиот народ, српскиот народ и
другите народи кои живеат во Република Македонија се:

Кое од наведените места не е зимски туристички центар?

Институцијата во која се собираат, се средуваат и се чуваат книгите, а
истите се даваат и на користење на читатели се нарекува:

Што не спаѓа во театарска уметност?

Кој верски објект го посетуваат припадниците на исламските верски
заедници?
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Едно од човековите права е:

Градот Скопје во 1963 година бил разрушен од страшен земјотрес, но со
помош на луѓето од целиот свет повторно бил изграден. Затоа градот Скопје
е наречен:

Лејла беше на летување на едно од нашите природни езера. Од брегот го
здогледа малото островче, кое е единствен остров на водните површини на
Република Македонија. Лејла прошета со мало бротче и при прошетката од
стариот рибар дозна дека тоа островче е познато како Змиски Остров или
како Голем Град. На кое езеро Лејла беше на летување?

Даме го слушаше раскажувањето на дедо Никола за илинденското востание.
Тој му раскажа дека востаниците во Крушево користеле и топ. Како се вика
познатото крушевско топче?

Група ученици ги посетија спомениците на плоштадот во Скопје.
Наставникот, покажувајки кон споменикот пред себе, рече дека тој бил
политичар и патриот. Бил претседател на иницијативниот одбор за
свикување на АСНОМ, претседател на Президиумот на АСНОМ. Борец за
самостојна и обединета Македонија. Учениците го посетија споменикот и
слушаа за:

На фолклорен концерт беа претставени повеќе групи. Секоја од нив се
претстави со песни и ора од својот народ. Едни носеа албански носии, други
турски носии, трети ромски носии, имаше и со српски носии, бошњачки
носии, влашки носии и други. Секоја група беше претставник на различна:

Кире со семејството живее во Прилеп. Неговата мајка работи во фабриката
„Витаминка“ за производство на бонбони, а татко му работи во рудникот за
мермер. Во која стопанска дејност работат родителите на Кире?
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Ема слушна на временска прогноза дека во текот на утрешниот ден најтопло
ќе биде во најјужниот дел на Република Македонија. Каде ќе биде најтопло?

Петре го посети вујко Коле во бачилото на Шар Планина. Тој го послужи со
чаша млеко и со најубавото овчо бело сирење, кое сам го произведува од
млекото од овците од своето стадо. Вујко Коле се занимава со:

Мајката на Љатифе секој викенд води групи на различни места, со кои
посетуваат природни убавини, културни и историски знаменитости. Со што се
занимава мајката на Љатифе?

Целото семејство Марковски горди на нивниот Сашко ќе одат на
 интернационалниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“ каде
Сашко ќе добие награда. Во кој град ќе оди семејството Марковски?

Џемиле ги покани Ана и Маре кај неа на гости на Бајрам на најубавата
турска баклава. На која религија и припаѓа Џемиле?

Марко беше најрадосниот на Божиќното утро, бидејки на претходната
Бадникова вечер нему му падна паричката во лепчето. На која религија
припаѓа Марко?

Збирот на сите особини: физички, психички, социјални, кои го прават
човекот посебен, е карактеристика за:

Кога членовите си помагаат во група станува збор за:

Кога еден човек не е доволно социјализиран и ги задоволува само
сопствените потреби и интереси, а не го почитува интересот на другите,
тогаш станува збор за појава која се нарекува:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Која од наведените не претставува фактор на социјализација?

Сите деца имаат права, но и должности. Кое од наведените не претставува
должност на децата?

Која од наведените претставува формална група?

Во групата на мас-медиуми како фактори за социјализација не спаѓа:

Една од причините кај некое дете да се појави девијантно однесување е да:

Кога едно лице отстапува од општествените норми, а дејствува спротивно на
законот и уставот во сопствена корист, тогаш тоа лице извршува:

Бојан секој ден неоправдано доцни на училиште. Тој се однесува:

Почитувањето на разликите на другите за секој човек претставува:

Трпеливоста, почитувањето на различностите на луѓето, како и
почитувањето на правата на луѓето претставува:

Едно од правата на секое дете е:

Во нашето маало се дозна дека некој ја ограбил продавницата. Човекот што
го сторил тоа постапил:
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Во училишниот двор играа група деца. Набрзо дојде Влатко и започна да им
ја растура играта, па почна  расправија, викање по малку и тепање. Што
настана помеѓу децата во училишниот двор?

Теодор целиот летен распуст го помина на село кај баба му. Тој тамо имаше
многу другари на негова возраст. Многу брзо се здружи со нив. Почна исто
да зборува, како нив да се однесува, истите игри ги научи. Кој фактор на
социјализација влијаеше кај Теодор?

Мартина има свој дневник кој никој не го чита тајно, Фатмир  има своја соба
и кога некој сака да влезе чука на вратата, а Дерја има мобилен телефон но
каде и да го остави никогаш никој не и ги чита нејзините пораки. На овие
деца им се  почитува  правото на:

Како дел од културното наследство на Република Македонија се:

Една од старите сочувани тврдини се и Марковите Кули. Во кој град се
наоѓаат тие?

Што претставува копаничарството?

Лицето кое се наоѓа на територија на една држава, а поседува државјанство
на  друга држава велиме дека е:

Една од институциите преку кои нашите иселеници одржуваат врска со
татковината се:
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Еден од симболите на Европската Унија е знамето. Тоа е составено од 12
жолтозлатни ѕвездички поставени на основа. Во каква боја е основата на
знамето на Европската Унија?

Помеѓу кои држави постои слободно движење на луѓето, стоките и капиталот
?

Агим од Струга отиде кај Наум на гости. Наум како добар домаќин го прошета
низ своето родно место, па го однесе на повеќе места кои се од големо
културно значење. Ја посетија Самоиловата тврдина и Плаошник. Во кој град
живее Наум?

Нашата Република Македонија се стекна со статусот земја-кандидат за
членство но, сé уште не е член во:

Република Македонија учествува во разрешувањето на глобалните проблеми
во свет со:

Соседна земја на Република Македонија на исток е:

Од кое езеро истекува реката Црн Дрим?

За празникот Бајрам се оди во:

Десет дена опстојала:
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Кое езеро во Република Македонија е природно?

Еден од факторите за социјализација е:

Ајше и се пофали на Ана дека во недела со нејзините родители ќе го посети
„Мечкин Камен“. Во кој град ќе оди Ајше?

Амир и Горазд сакаат да одат на риболов на пастрмка. Тие треба да одат  во:

Кое е најмалото природно езеро во Република Македонија?

Од што зависи однесувањето на личноста во групата?

Демократско изјаснување на граѓаните за одредено прашање значајно за
државата се вика:

Со поделбата на Македонија по Втората балканска војна јужниот дел од
Македонија и припаднал на:
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Сочувано од минатото до денешен ден а претставува  тврдина е:

Скопје е главен град на:

Во кој дел на Европа се наоѓа Република Македонија?

Нашата татковина Република Македонија е:

Учениците од V-а одделение сакаат да научат нешто повеќе за животот на
луѓето во подалечното минато. Што треба да посетат тие?

Марија имаше висока температура и неколку дена не беше во училиште. По
часовите Ана и Елена ја посетија и и помогнаа да ја напише домашната.
Какви личности се Ана и Елена?
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На твоите врсници како правило на однесување ќе им го препорачаш:

Денот на независноста на Република Македонија е:

Доколку правдата ја бараме надвор од Република Македонија, треба да се
обратиме во:

Родителите на Ана добија работа во Германија. Тоа значи дека нејзиното
семејство треба да:

Кои се зимски туристички центри?

Ако најдам предмет од нашето подалечно минато ќе го однесам:

На група туристи од Германија ќе им препорачаш Македонија најдобро да ја
запознаат преку:

Што претставува еколошки проблем за глобалниот свет?
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Сакате брзо и успешно да ја завршите активноста во групата, во тоа ќе ви
помогнат:

УНИЦЕФ е организација во состав на:

Солидарност е кога:

Кој бил претседател на Крушевската Република?

Која етничка заедница  е најмалку застапена во Република Македонија?

Кој е главен град на Република Македонија?

Бојан му се обрати со погрдни зборови на својот другар Емир. Тој покажа:
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  Иселувањето и доселувањето  на населението од едно место на друго место
се нарекува:

Зборот странец означува:

Соседни држави на Република Македонија се:

На чело на првата македонска држава бил:  

На  8 септември 1991 година Република Македонија стана:

Како се вика првата  словенска азбука?

Која е најдолга река во Република Македонија?
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Законодавноста, контролата и буџетот на Европската Унија се главни
надлежности на:

На кои две локации се одвива работата на Европскиот парламент? 

Како ќе постапиш со новото другарче од твоето одделение?

Кој зимски туристички центар се наоѓа во северозападниот дел на Република
Македонија?

Дедо Димо за обработка на земјата користи:

Белег на секоја етничка заедница е:

На патот од Велес преку Битола до границата на соседна Грција , Никола ги
посетил археолошките наоѓалишта:

На концертот во градот кој е во планински предел имало повеќе посетители
отколку на  концертот во градот кој е во рамнински дел на Република
Македонија. Повеќе посетители имало во:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Филип и  Осман беа на Осоговските Планини.  Слушнаа дека тие се богати
со:

Собранието на Република Македонија избира:

Шарената џамија во Тетово ја карактеризираат:

За празникот Бајрам на честитање се оди кај припадниците на:

Што добиваме кога припаѓаме на одредена група?

Редовното одење на училиште за секое дете претставува:

Во кои градови  пукнала првата пушка во Македонија во Втората светска
војна?

Кои од наведените зборови означуваат конфликт?



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој град се кренало Илинденското востание?

Соседна земја на Република Македонија на запад е:

Република е  облик на владеење каде што главниот збор го има:

На плоштадите ширум Републиката на 8 септември е собран многу народ. Тие
го прославуваат :

Со поделбата на Македонија по Втората балканска војна северниот дел од
Македонија и припаднал на:

Семејството Фити живее во градот каде е прогласена првата Република на
Балканот. Тие живеат во:

Миле живее во рамничарско село, Јане во ридско село, а Марија во
планинско село. Нивните места на живеење се разликуваат по:

Во пелагониската котлина најмногу се одгледува:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој дел на Балканскиот Полуостров се наоѓа Република Македонија?

Коj ѝ дал ново име на  глаголицата?

Се што е надвор од границите на државата во која живееме, односно сите
други држави се:

Република претставува:

Химната на секоја држава претставува:

Владата на Република Македонија ја избира:

Стопанската гранка која е насочена кон организирање патување и
привремено сместување за рекреација, одмор, забава се нарекува:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Државното знаме е на половина копје кога во државата:

Македонија кон крајот  на XIV век  била освоена  од Османлиите и била во
состав  на:

Ослободителното движење во Македонија за време на османлиското
владеење било со кревање  востанија и буни. Најзначајно востание е:

По Втората светска војна Македонија е рамноправна република, сојуз од
држави кои живееја заедно во составот на:

Ресурсите од видот на реките, езерата, планините и рудниците нудат
можности за развиток на земјата и претставуваат:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Пчеларите се занимаваат со одгледување на пчели и производство на мед.
Во која група на стопанска дејност припаѓаат?

Во нашиот град  има театар, кино и библиотека. Со посетата на овие
институции граѓаните ги задоволуваат:

Мајката на Мирјана ќе гласа тајно и непосредно на престојните
парламентарни избори. Каков вид општествено уредување има во нејзината
држава?

Семејството  Ацески секоја година го прославува празникот Велигден, а
семејството Адеми го прославува празникот Рамазан. Двете семејства се
посетуваат за време на празниците. Двете семејства се од:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Марија доби братчиња близначиња. Тие се родија на 24.05 - на денот на
создавачите на првата словенска азбука глаголица и добија имиња по нив.
Имињата на близначињата се:

Агим, Гонџа и Атанас се сретнаа на гласачкото место на општи и непосредни
избори и тајно ќе гласаат за избор на личност кој ќе ја претставува
Републиката во земјата и странство, а истовремено е и врховен командант на
вооружените сили на Република Македонија. Агим, Гонџа и  Атанас ќе
гласаат за избор на:

Непреченото одвивање на активностите во училиште го овозможуваат:

Судир, расправија, борба, примена на сила, насилство, претставува:

Која од наведените групи претставува неформална група?



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Во IV - A сите започнаа со решавање на писмената работа, а Емилија  го 
пребаруваше ранецот за да најде молив. Синиша го забележа тоа,  го зеде
својот резервен молив и ѝ го даде на Емилија. Во овој случај Синиша беше:

Давид и Дарјан се најдобри другари. Тие се неразделни и секогаш заедно
играат џамлии. Еден ден се скрши една од нивните омилени џамлии, па
започна расправија и барање на виновникот. Многу се налутија еден на друг.
Што треба да направат Давид и Дарјан за повторно да биде сè како порано?

Елвис и Теодор учат во V одделение. Тие се добри ученици и не изостануваат
од часовите.  Тие исполнуваат една од обврските на ученикот, а таа е:

Со гордост ќе кажеме дека во Република Македонија ги имаме Скопското
кале, Шарената џамија, Самоиловата тврдина, Камениот мост, Арабати баба
теќе. Сите наброени се:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Во минатото во Македонија имало многу казанџии, грнчари, филигранџии,
опинчари, шнајдери и друго. Сите овие биле:

Во музеите работат луѓе кои ги имаат сите информации, па им објаснуваат на
луѓето сè во врска со некој стар предмет, документ, фотографија, ракопис и
друго. Тие луѓе се:

Сара оди во играорна група. Таа со нејзиното културно-уметничко друштво
патуваше во Белгија и Франција. Сара и членовите на друштвото  за време
на престојот во овие земји се:

Пепи е родена и живее во Франција, но вели дека нејзина татковина е
Македонија. Баба ѝ и дедо ѝ по потекло се од Македонија. За време на
Балканските војни се иселиле од Македонија во Франција. Од кои причини се
иселиле бабата и дедото на Пепи?

Знамето, грбот и химната на Република Македонија  се:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Република Македонија  е демократска држава со која:

Штоја утврдувадржавната територија?

Во Република Македонија живеат припадници на повеќе култури и затоа
велиме дека таа е:

Ана живее во Република Македонија. Нејзините родители добија работа во
Германија. Тоа значи дека нејзиното семејство треба:

Химната на Република Македонија се вика:

Колку дена траела Крушевската Република?



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Република Македонија НЕ е :

Во живинарски фарми се одгледува:

Зошто е значаен 2 август 1903 година за македонскиот народ?

Пратениците во собранието на Република Македонија ги избира:

Врховен командант на вооружените сили на Република Македонија е:

Белег на секоја етничка заедница е:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Во Република Македонија живеат: Македонци, Албанци, Турци, Роми и
припадници на други етнички заедници. Сите се жители на територијата на
нашата држава.Тие претставуваат:

На плоштадите ширум Републиката на 8 Септември е собран многу народ.
Тие прославуваат  значаен ден од поновата историја. Насекаде се
прославува:

Татко му на Марко има хотел со убав ресторан на брегот на Преспанското
Езеро. Со која дејност се занимава тој?

Толеранција е почитување на:

Правата на децата се утврдени со:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Ако во околината на едно дете преовладуваат негативни влијанија, а
семејството не може да му овозможи топлина и хармоничен живот, детето
доживува трауми па доаѓа до отстапување од општествените и културните
правила. Оваа појава се нарекува:

Помеѓу Илија и Горјан настанал конфликт. Што ќе им препорачаш?

Во Република Македонија, според последниот попис, живеат околу:

Самоиловата тврдина се наоѓа во:

Која институција на Европската Унија решава спорови по тужби на државите
членки и граѓаните чии права се повредени со некоја од одлуките на телата
на Унијата?

Kултурно - историското наследство во Република Македонија  се  прибира, се
чува и се презентира во:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Науката што се занимава со ископување и проучување на предметите на
старите култури се вика:

Ако сакате брзо и успешно да ја завршите активноста во групата, во тоа ќе
ви помогнат:

Нина за време на летниот распуст беше во село. Таа брзо се спријатели со
другарките на нејзина возраст. Ги научи истите игри, се однесуваше како
нив, зборуваше исто. Кој фактор на социјализација имаше најголемо
влијание?

Ако во твојата паралелка  се запише нов ученик,  како ќе постапиш со него?

На часот по математика учениците сакаат брзо и успешно да ја завршат
активноста во групата. Во тоа ќе им помогнат:



4. Општество - Задолжителен предмет

Прашање

Госпоѓата Ивановска ја вратиле од граничниот премин кон Република
Хрватска затоа што немала:

Што претставува криминалот?

За  една личност велиме дека е егоист кога е:

Што од наведеното НЕ припаѓа во групата на мас-медиуми?

Во непосредна близина на градот Прилеп се наоѓа тврдината:

Република Македонија е суверена држава, а тоа значи дека е:

На 2 Август 1944 година е одржано Првото заседание на АСНОМ во
манастирот:

Сара и Иван учат во исто училиште.Тие соработуваат, си помагаат и играат
со своите врсници од различни етнички заедници. Како се однесуваат со
соучениците?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Најточното мислење кое
треба да се провери во процесот на секое
истражување е уште
познато како:

Кој е правилниот редослед на чекорите на истражувањето?

Како е позната под друго име Земјината кора?

Каква ѕвезда е Сонцето по големина во небескиот простор?

Како се вика вториот слој во внатрешноста на Земјата?

Колку природни сателити има планетата Земјата?

Сончевите зраци кои паѓаат на површината на Земјата имаат
различен:

Која планета по ред е Марс во Сончевиот систем?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Колку километри изнесува дебелината на Земјината кора под
океаните?                         

Која од планетите се смета како надворешна планета?

Која од наведените планети на сончевиот систем е најмала планета?

До каде се простираат умерените појаси на север и на  југ?

На кој датум на јужната полутопка започнува зимата?

На кој датум на јужната полутопка започнува пролетта?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Која е седма планета во Сончевиот систем?

Како се вика процесот при кој под дејство на воздухот и влагата
металите ги менуваат своите својства?

Чистата вода при нормален притисок врие на температура од:

Определи која од долунаведените единици е единица за температура.

Кои материи се растворливи во вода:

Каква енергија има ветрот?

Во кој од дадените одговори се наведени само материи што не се
растворливи во вода?

Боите на виножитото се викаат:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Енергијата кога се користи, не исчезнува, туку само се менува:

Зошто луѓето го загреваат воздухот со кој ги полнат балоните за да
летаат?

Светлосните зраци кои влегуваат во окото, во очната леќа се:

Како се викаат машините во кои се произведува електрична
енергија?

Во кои карти се прикажуваат планините?

Каде е секогаш исток на картата?

Во
кои карти се истакнуваат енергетските извори?

На која страна од дрвото секогаш се јавува мовот?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Што покажува размерот?

Кој е најдолг напоредник?

Со што се мери географската должина?

На колку часовни зони е поделена Земјата?

Во која часовна зона се наоѓа Р. Македонија?

Колку мердијански степени опфаќа секоја часовна зона?

Колкава е природната големина
во километри ако размерот е 1 : 100 000?

Колкава е природната големина
во километри ако размерот е 1 : 15 000 000?

Кога сончевите зраци паѓаат под прав агол на некое место, велиме
дека е:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Колку ќе биде часот во Скопје, ако во Лондон е 12 часот?

Термометар е направа за мерење на:

Најголемата група во класифицирањето на живите организми е
позната како:

Во кое царство организмите сами си создаваат храна?

Планетата Земја уште е позната како:

Во која водна животна средина нема слатка вода?

Кое од наведените животни презимува во длабок зимски сон?

Стратосферата се простира до височина од:

Јоносферата и егзосферата се простираат до височина од:
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Прашање

Кoja вода е најзастапена на планетата Земја?

Кој климатски тип НЕ припаѓа на умерениот климатски појас?

Ш
то се добива од разградени остатоци на изумрени животни и
растенија?

Кои од наведените претставници не припаѓаат на ’рбетните животни?

Определи која од наведените категории не припаѓа во групата на
царства?

На кој начин во вашето училиште (во училишниот двор, парк и сл.)
може да добиете квалитетен хумус?

Кој прв ја видел Земјата од поголема височина?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Каков е обликот на планетата Земја?

По што се разликува Земјата од другите планети во Сончевиот
систем?

Какво небеско тело е Сонцето?

Кој е природен сателит на планетата Земја?

Кои се небески тела?

Која планета по ред е Земјата во Сончевиот систем?

Колку трае Земјината ротација (дневното движење)?

Слоевите во внатрешноста на Земјата се:                          

Што го сочинува Сончевиот систем?                                                     

Која планета има најмногу природни сателити?
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Прашање

Колку слоја има во внатрешноста на Земјата?

Кој топлински појас на Земјата е најголем по површина?

Која е најголема планета во Сончевиот систем ?

До која длабочина човекот успеал да ја испита внатрешноста на
Земјата?

Која планета е втора по ред во Сончевиот
систем?                                                    

Какви небески тела се
метеорите?                                                                                      

Какви небески тела се
кометите?                                                                                   

Земјина ротација претставува движењето на Земјата:   
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Прашање

Планетата Земја се врти околу Сонцето по патека наречена:

Кои планети имаат најмногу природни сателити?

Која е шестата планета во Сончевиот систем?

Растворливите материи во вода создаваат:

Какви полови има магнетот?

Магнетните материи се користат за правење на направата:

На која температура замрзнува солената вода?

Што не може да се привлече со магнетот?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Каква боја добиваат бакарните предмети во допир со воздухот?

Каде не е присутна невидливата светлосна енергија?

Црвениот домат ги впива сите бои од белата светлина освен:

Која од наведените материи е добар изолатор на топлина?

Греалката ја претвара електричната енергија во:

Трендафилот ја претвара сончевата енергија во:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Што се добива со примена на соларните колектори во домовите?

Кои карти ја истакнуваат политичката поделба и границите?

Со што не се врши ориентација на површината на Земјата?

Каде секогаш е север на картата? 

Каде секогаш е свртена магнетната игла на компасот на рамна
површина:

Каков може да биде размерот? 

Кој поим не е вид на размер?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Кои карти се со најситен размер?

Колку замислени напоредници има на Земјата?

Меридијански степен е:

Делот на графичкиот размер лево од нулата се вика:

Колку замислени меридијани има на Земјата?

Второто име на меридијаните е:

Со кој размер се изработуваат топографските карти?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Во кое соѕвездие се наоѓа ѕвездата Северница?

Најмалата група на многу слични и сродни организми е позната како:

Во атмосферата, ОЗОНОТ се наоѓа во:

На колку сфери е поделена атмосферата?

Воздушниот притисок се мери со:

Во кој топлински појас се јавува монсунската клима?

Стратосферата се простира до:

Со која единица мерка се определува воздушниот притисок?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Која клима не припаѓа на умерениот климатски појас?

Во нашата земја еден од најпознатите ветрови е:

Делфините се дел од: 

Одбери го наставниот предмет кој спаѓа  во природните науки.

Какво небеско тело е Месечината? 

Кои се светли небески тела? 



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Која планета по ред е Венера во Сончевиот систем?

На колку слоја е поделена внатрешноста на Земјата?

Колку топлински појаси има на Земјата?

На кој датум кај нас започнува есента?

Кои карактеристики ги имаат материите во гасовита агрегатна
состојба?

Која материја не се раствара во вода?

Какви агрегатни состојби  на материјалите сретнуваме околу нас?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

 Што се случува ако железен предмет долго стои во вода? 

Кои материи се електрични изолатори?

Кој е основен дел на компасот?

Каква боја има бакарот?

Светлината може да се:

Топлината најдобро ја спроведуваат:

Кои карти ги истакнуваат планините и реките?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Каде е југ секогаш на карта?

Што има обележано на компасот?

Какoв  може да биде размерот?

Кои карти го означуваат растителниот свет?

Во близина на кое место поминува почетниот меридијан?

Колку опаѓа температурата на секои 200 метри височина?

Колку процентуално е застапен  кислородот во воздушниот слој?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Како се вика најнискиот слој од атмосферата?

Што од наведеното не опфаќа барската животна заедница?

Во кој топлински појас се јавува средоземноморската клима?

Која наука го проучува составот на материјалите и реакциите во кои
тие учествуваат?

Физиката ги проучува
:

Експеримент е
:

Што претставува хипотезата во еден  истражувачки процес?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Чекорите со редослед  набљудување, хипотеза, експеримент,
заклучок го сочинуваат
:

Вкупната површина на Земјата изнесува:

Колку време траело патувањето на Јуриј Гагарин?

Најнискиот атмосферски слој над површината на Земјата се вика:

Како се вика природниот сателит на Земјата?

Движењето на Земјата околу својата замислена оска од Запад кон
Исток се нарекува:

Земјината револуција трае:

Како се вика централниот слој во внатрешноста на Земјата?



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Небесно тело во вид на гасовита топка се вика:

Колку пати во текот на 24 часа Сонцето е во зенитот на Земјата?

Температурата е:

Топлината се пренесува:

Течностите  се карактеризираат со тоа што:

Материјалите кои не спроведуваат електрицитет се викаат:

Како се шири светлината ?

Светлината кога поминува од воздух во вода:

Природен извор на светлина е:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Материите во гасовита состојба:

Aко два предмети имаат различни температури, помеѓ
у
нив доаѓа до размена на:

Која од наведените материи не е метал?

Која материја не е растворлива во вода?

Заеднички својства на материјата се:

Материи кои ја впиваат топлината, но слабо ја пропуштаат се викаат
:

Акумулаторот е извор на:

Кога ќе погледнеме во огледало го гледаме својот лик поради:

Во едноставно струјно коло основни елементи се:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

На Иво му се истури кутивчето со железни спојувалки

во фиоката каде има многи други ситни предмети. Иво најлесно ќе ги
собере спојувалките ако употреби:

Каква енергија користат телевизорот и компјутерот?

Во спектарот на бои  на белата (видливата сончева) светлина не
спаѓа:

Топлинската енергија се движи од:

Температурата на мрзнење на чистата вода е:

Кој од наведените материи е спроводник на електрична енергија?

Електричната струја протекува само низ:  



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Определи која од наведените материи е вештачка?

Од посочените материјали најдобар спроводник на електрицитет е:

На географскиот глобус, горниот дел од екваторот е:

Збир од повеќе географски карти се вика:

Со физичките карти се прикажува:

Како се нарекуваат паралелните линии во картографската мрежа?

Како се вика почетниот меридијан?

Утврдениот ред на деновите во годината по недели и месеци се
нарекува:

Ако размерот на карта е 1: 200 000 тоа значи дека еден сантиметар
на карта одговара на:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Каков вид на размер е 1: 250 000?

Во која часовна зона се наоѓа Р.Македонија?

Како најточно и наједноставно се определуваат страните на светот?

Растенијата ја претвараат сончевата енергија во:

Необновлив извор на енергија е:

Како се вика површинскиот плоден слој на копното?

Кои копнени животни заедници се застапени во нашата земја?

Со која направа се мери воздушниот притисок?

Науката која ги следи временските состојби и дава прогноза за
времето се вика:



5. Природни науки - Задолжителен предмет

Прашање

Во колку царства се поделени сите живи организми?

Определи кое од наведените дрва е листопадно:

Каква клима се јавува во студените појаси?

Што означуваат поимите Кошава, Југо и Вардарец?

Како се викаат едноставно градените водни организми кои личат на
растенија и ги има во зелена, кафена, црвена боја?


