
КОНТРОЛНИ ЗАДАЧИ: ЛИТЕРАТУРА И МЕДИУМСКА КУЛТУРА 
 

 
 

 

1.  Заокружи! Во кој литературен вид определуваме поетски слики? 
 

а) во гатанка   
б) во песна  

в) во текст                                1б/                                                                                                                                                              

   

2. Заокружи! Какви можат да бидат филмовите?  
 
а) широки и долги 

б) убави и неубави 
в) цртани и играни                       1б/                                                                                                                           

                                                                                                                                                    

3. Што е басна? 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 2б/                                                                                                                                                                                              

 

4. Што е дрaмски текст? 
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________   2б 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

5. Објасни! По што се разликуваат радио и ТВ емисиите? 
 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________   2б 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Објасни! Кои зборови се римувани зборови? 
 

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________   2б/ 

7. Дополни! Радио и ТВ емисиите по карактер можат да бидат ___________________________________, 

______________________________________  и    ______________________________________________ .         2б/ 

8. Подвлечи ги римуваните зборови! Секој пар римувани зборови подвлечи го со различна боја! 
 

Нешто шушна, се зашушка                                    Шуми шума од шушлање 

штукна кутре да надушка                                      штука кутре од душкање  
што ли шушка, кај се мушна                                 ама ништо не надуши 

шекна кутре кога слушна.                                     што зашушка да доуши.                                           2б/                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 



9. Пронајди ја споредбата во следниве стихови и подвлечи ја! 
 

-Мето беше добро дете. 
-Мето беше брз како зајак. 

-Мето е најдобриот ученик.                                                                                                                          1б/ 

 

10. За следната строфа запиши главна мисла: 
 
Планина , поле , земјата црна 

ги покри снег. 

Птиците гладни бараат зрна 
под снегот мек. 

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  2б/ 

 
11. Внимателно прочитај го следниов извадок! Определи ја темата, времето, местото и  ликовите, а 
потоа извлечи ја пораката! 
 

         Едно зајаче сретнало една желка, која многу бавно одела низ шумата. Горделивото зајаче се потсмевало со 
бавната желка. Но, желката била со добро срце и одговорила: 

- Можеби имам мали нозе, но можам да те победам во трка. 

         Горделивото зајаче се насмевнало и си помислило дека може лесно да ја победи. Затоа веднаш се 
согласило на натпревар. 

          Следното утро, започнала трката. 
         Кога веќе изминало половина пат, зајачето се завртело и ја видело желката далеку, далеку зад него. Тоа си 

помислило дека има време малку да дремне, бидејќи е брзо и веднаш ќе стигне на целта. Легнало под едно дрво 

и заспало. Кога поминувала желката, го видела зајачето како спие. 
         Зајачето се разбудило и видело дека трката веќе завршила. Желката стигнала на целта и победила! 

Зајачето било победено поради решителноста и трудот на желката! 
 

Место: ____________________________________________________________________________________________ 

Време: ____________________________________________________________________________________________ 

Ликови: ___________________________________________________________________________________________ 

Тема: ____________________________________________________________________________________________ 

Порака:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 5б/                         

  

 

ВКУПНО БОДОВИ:  22       

ОСВОЕНИ БОДОВИ: _____  

Име на ученик: __________________ 

 
                                                                                                                               

 

 
 

 
 

 

 Оценка 

(0 - 5) 1 

(6 - 10) 2 

(11– 14) 3 

(15-18) 4 

(19- 22) 5 


