
Наставен план: Наставен план за 7одделение деветгодишно-
македонски

1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кое од следниве животни НЕ означува загрозен вид?

Кој од следниве зборови е  обележје на еден град?

Кое од следниве животни испушта отров?

 Кој од следниве зборови означува  вид на филм  кој  кога го гледаме се
плашиме?

Кој од следниве зборови означува реквизит за кампување?

Гепардите живеат во:

Младите поминуваат многу време:

Во Њујорк  има:



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кога кампуваме:

Ние се маскираме на:

Ако сакаш да бидеш филмска глумица одиш во:

Ако одиме во Њујорк треба да го посетиме:

Тинејџерите вообичаено сакаат да се облекуваат во:

Кога сме во Лондон ја посетуваме:

Сузана многу сака да чита книги. Таа сака да биде:

Што би следело по реченицата: It is Halloween. My sister bought a ……

На кој празник се  кити елка?

Што се Manchester United?

Кога сакаш со кола да стасаш од копно до некој остров користиш:

Доврши  ја реченицата: Sara likes pop music. She wants to be a ……



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од следниве зборови  e   noun substitute?

Кој од следниве зборови означува израз за количество?

Кој од следниве зборови означува прилог?

Кој од следниве зборови означува придавка?

Кој од следниве зборови означува модален глагол?

Кој од следниве зборови е израз за количество?

Кој е точниот одговор на прашањето: Did she ride bicycle last Tuesday?

Какo ќе кажеш дека  вчера си бил во кино?

Кој е точниот одговор на прашањето: Did you have a good weekend?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како би ja посоветувалa својaтa другарка  да не јаде  сладолед?

Со кој од наведените изрази ќе прашаш: Кога си роден?

Кој од наведените изрази значи: Томе е највисокиот ученик во нашето
одделение.

Како ќе му кажеш на своето другарче  дека не смее да телефонира?

Како ќе му кажеш на другарчето дека  вчера не си играл кошарка?

Како би го посоветувал своето другарче да доаѓа на училиште навреме?

Како би и кажал на својата сестра дека има неколку  банани во корпата?

Кога  мајка ти  вели дека патиките кои ги сакаш се многу скапи, како ќе ја
прашаш дали има поевтини?

Како би и кажал на својата наставничка дека си работел напорно вчера?
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Прашање

Како ќе и кажеш на својата наставничка дека не си бил на училиште пред
два дена?

Кој од наведените изрази значи: Мојата сестра е поголема од мене.

 Кога продавачката ти нуди кошула со зелена боја, ти и кажуваш дека не ја
сакаш  таа боја. Како ќе ја прашаш дали има со црвена боја?

Дополни ја реченицата: His jeans are ………  than Peter`s.

Доврши ја реченицата: My parents were at the hospital….

Доврши ја реченицата: These books are  very expensive. Are there any…….

Дополни ја реченицата: What ……… you buy when you were in England?

Дополни ја реченицата: The snakes are very dangerous animals. You………touch
them.

Дополни ја реченицата: Ohrid  Lake is  ………  lake in Macedonia.

Доврши ја реченицата: My classmates visited the Zoo…….

Со кој од следниве искази искажуваме чувство на среќа?
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Прашање

Со кој од следниве искази искажуваме чувство на тага?

Со кој од следниве искази искажуваме изненадување?

Кога искажуваме воодушевување велиме:

Како замолуваме да ни помогнат да го најдеме училиштето?

Со кој од следниве изрази даваме совет?

Со кој од следниве изрази искажуваме количество?

Со кој од следниве изрази распрашуваме за минато дејствие?

Со кој од следниве изрази искажуваме мислење?

Со кој од следниве изрази искажуваме наредба?

Кое од следниве прашања се користи кога  го распрашуваме другарчето дали
вчера ја напишал домашната задача?

Со кој од наведените изрази нема да искажеш желба?
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Прашање

Со кој  од  наведените изрази искажуваме забрана

Со кој од наведените изрази НЕ се искажува количество?

Кој од следниве изрази се користи кога споредуваме два предмети?

Кој од наведените изрази се користи   кога ќе ти наредат да нe доцниш на
училиште?

Кое од следниве прашања се употребува да  ја прашаш својата другарка
дали била на концерт минатата сабота?

Кога  искажуваш мислење  за  тоа која е твоја омиленa телевизиска програма
 велиш:

Кога  некој ти кажува дека не се чувствува добро  велиш:

Со кој од наведениве изрази ќе кажеш дека Лондон е најголемиот град во
Англија?
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Прашање

Кое од следниве прашања се употребува да  ја прашаш својата другарка
дали е среќна денеска?

Со кој од наведениве изрази ќе ја замолиш својата мајка да ти направи
сендвич?

Со кој од наведениве изрази ќе му кажеш на своето другарче дека си
воодушевен од неговите патики?

Со кој од наведениве изрази ќе и кажеш на твојата другарка дека си
изненадена што  не ја напишала домашната задача?

Кое од следниве прашања се употребува да  ја прашаш својата сестра дали
е  среќна што има нов велосипед?

Ако некој ти каже дека  му се спие, ти ќе му го дадеш следниот совет:

Ако некој те праша дали  е помала мачката или коњот, ти ќе му одговориш
дека мачката е помала од коњот:
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Прашање

Како би прашал некого дали бил  на училиште вчера?

Ако некој ти каже дека сака да патува со воз, ти ќе му кажеш дека мора да
го направи следното:

Ако некој те праша како си денеска, ти ќе му одговориш:

Како би замолил да ти дадат пенкало?

Ако сакаш да дознаеш кој вид на филмови му е омилен на твоето другарче,
како ќе го прашаш?

Ако некој те праша дали беше  на одмор  минатиот месец, ти ќе му
одговориш:

Ако некој те праша колку книги има на масата, ти ќе му одговориш:

Како би прашал  дали играше кошарка вчера?
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Прашање

Ако некој ти каже дека  задоцнил на училиште,  ти ќе му го дадеш следниот
совет:

Како би му наредил на својот брат да ја исчиси неговата соба?

Ако некој те праша колку грозје има во фрижидерот, ти ќе му одговориш:

 Ако некој те праша дали очите на твојот другар Драган се потемни од
твоите, ти ќе му одговориш дека  очите на Драган се потемни од твоите:

Ако некој те праша  какво беше времето кога беше на одмор, ти ќе му
одговориш:

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Од кого била пренесена традицијата за Денот на вештерките во Америка?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Од што биле направени фенерите во Европа?

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Што ставале луѓето во тиквите?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Кој се облекува во костими?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Кој им дава бонбони на децата?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Каде одат децата?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Кој карактер го гледаме многу често на Valentine`s day?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Кое  божество било божица на љубовта?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other
 gifts. The most popular gifts include flowers
(especially roses) and chocolates. Couples may also go to a restaurant
for a nice dinner or plan something else romantic. In the United States,
valentine`s Day is not just for lovers. Children make special Valentine`s
cards for their classmates. Families and friends may give candy or other
small gifts to each other. It can be a fun day.
Кога се слави  Valentine`s day?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other
 gifts. The most popular gifts include flowers
(especially roses) and chocolates. Couples may also go to a restaurant
for a nice dinner or plan something else romantic. In the United States,
valentine`s Day is not just for lovers. Children make special Valentine`s
cards for their classmates. Families and friends may give candy or other
small gifts to each other. It can be a fun day.
Кои се најпопуларните подароци?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Во колкава мера  се промениле некои од традициите?

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Од што биле направени фенерите во Америка?

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Што може да се види на празникот денеска?
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Прашање

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Дали е вообичаено  во денешницата да се смета дека Денот на вештерките  е
религиозен празник?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што е суштината на овој празник?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што облекуваат децата?
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Прашање

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што  прават децата наместо да се плашат од лоши духови?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што велат децата кога чукаат на вратите?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што им даваат  сопствениците на куќите на децата?
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Прашање

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.

Која е мајката на Кјупид?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Што користи Кјупид да ги гаѓа луѓето?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Што се случува кога маж и жена ќе бидат погодени со стрели?
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Прашање

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.

Fall in love значи:

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.
Кое  е најпопуларното цвеќе за  Valentine`s day?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.
Каде одат брачните двојки за празникот?
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Прашање

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.

Што прават учениците во Соединетите Држави на денот на празникот?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.
Што можат да си подарат семејствата и пријателите едни на други?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.

Classmates значи:
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Прашање

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Каква боја вообичаено имаат лисјата на дрвјата?

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Кое животно има различни нијанси на зелена боја?

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Како се добива зелена боја?
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Прашање

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Како се добива секундарна боја?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Од кога потекнува  Valentine`s day?

Green is  also the name used to describe the movement to make
products that do not harm the Earth. Green products are often those
made from recycled materials or those that are safe to throw out in the
trash.
Кое движење го опишува зборот зелено?

1.      Кој од следните жанрови филм, означува филм со мистерија и
криминално дејствие?

Кој од следниве зборови означува обележје на градот Лондон?
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Прашање

Кој од следниве животни е загрозен вид?

Кој од следниве зборови означува мал спомен што сме го купиле на некое
патување?

Доврши  ја реченицата со соодветната фраза: Helen loves jazz, she often goes
to listen the music at the ________.

Дополни ја реченицата со соодветната фраза: Jessica participates in all school
dramas and plays, she says she wants to be a _________when she grows up.

7Дополни ја реченицата со соодветна фраза: I usually wear ___________
when I go to school, it’s more comfortable.

Доврши  ја реченицата: Hannah loves sports, she is very ________.

Кој од следните зборови означува минато време од глаголот to be?

    Кој од наведените изрази означува дека Хелен е повисока од Џејсон?

   Како ќе го прашаш другарчето дали вчера го гледал фудбалот на
телевизија?

Како ќе му кажеш на другарчето дека вчера не си учел воопшто?
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Прашање

Како ќе му кажеш на другарчето дека си го гледал филмот за којшто
сте зборувале претходниот ден?

Дополни ја реченицата:  Erica _________ basketball  yesterday.

Дополни ја реченицата со соодветниот глагол: Our building  is  ______ than
yours.

Како би кажал дека твојата омилена TВ емисија е The Big Bang Theory?

Во која од дадените реченици се искажува воодушевување?

Со која реченица искажуваме мислење?

Со кое од наведените прашања го прашуваме другарчето дали вчера бил на
училишната забава?

Со кој од наведените изрази  искажуваме  количество?

Кој од следниве искази се користи за да се направи споредба?

Со кој од наведените изрази ќе кажеш дека Њујорк е поголем од Скопје?
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Прашање

Sally studied a lot for the math test she was having today. She studied
all the formulas, and all the calculations. But when she started
answering the questions and tasks from the test, she blocked, and
couldn’t remember any of the formulas. The teacher helped her a little,
and encouraged to take the test. She got a good grade, but wasn’t happy
because she lost her concentration.

   Што правела Сали претходните денови?

The Turkish and Indian shows and soap operas are very popular in
Macedonia. They are very popular among the mothers and
grandmothers. What I dislike a lot is that children are watching them
too. Children shouldn’t watch the Turkish and the Indian soap-operas
because they are short in story and characters. Children should watch
more educational shows.

     Кои програми се популарни во Македонија?

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

    Каде бил авторот на текстот минатото лето?
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Прашање

Sally studied a lot for the math test she was having today. She studied
all the formulas, and all the calculations. But when she started
answering the questions and tasks from the test, she blocked, and
couldn’t remember any of the formulas. The teacher helped her a little,
and encouraged to take the test. She got a good grade, but wasn’t happy
because she lost her concentration.

   На што обрнала внимание Сали додека учела за тестот?

Sally studied a lot for the math test she was having today. She studied
all the formulas, and all the calculations. But when she started
answering the questions and tasks from the test, she blocked, and
couldn’t remember any of the formulas. The teacher helped her a little,
and encouraged to take the test. She got a good grade, but wasn’t happy
because she lost her concentration.

Што се случило кога Сали почнала да го решава тестот?

The Turkish and Indian shows and soap operas are very popular in
Macedonia. They are very popular among the mothers and
grandmothers. What I dislike a lot is that children are watching them
too. Children shouldn’t watch the Turkish and the Indian soap-operas
because they are short in story and characters. Children should watch
more educational shows.

    Која е најбројната публика што ги следи турските и индиските програми?
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Прашање

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

   Што го изненадило најмногу авторот на текстот?

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

    Што правел авторот на текстот во 2 часот наутро?

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

   Што може да заклучиме од текстот?
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Прашање

Доврши ја реченицата: Mary was at school….

Кој е точниот одговор на прашањето: Was she at the concert last evening?

Кој од следниве зборови e прилог за време?

Какo ќе кажеш дека си бил во парк вчера?

Кој е точниот одговор на прашањето „Did she play piano yesterday”?

Делфините живеат во:

Кога одиме во Англија најчесто купуваме:

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Колку филмови Сара гледала со Роналд Аткинсон?

Со кој од наведените изрази искажуваме наредба?
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Прашање

Со кој од наведените изрази ќе искажеш желба?

Со кој од следниве искази искажуваме воодушевување?

Кое од следниве прашања се користи кога го распрашуваме другарчето дали
вчера бил на концерт?

Со кој од следниве искази искажуваме чувство?

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Во што сака Сара да глуми?

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Каде е таа главна глумица?
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Прашање

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Што сака Сара да биде?

Што би следело по исказот: Јане сака да слуша џез- музика. Тој често оди
на:

Кој од следниве зборови означува обувки за на нозе? 

Кој од следниве зборови е дел од облека?

Кој од следниве зборови означува загрозен вид на животни?

Кој од следниве зборови е дел од облека?

Коала мечките живеат во:
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Прашање

Младите поминуваат многу време:

Во Шкотска има:

За време на зимскиот распуст:

На елката ставаме:

Дополни што би следело по исказот:Зима е. Ние правиме...

Кога одиме во друга држава најчесто купуваме:

Дополни го исказот: Јане сака да слуша поп- музика. Тој често оди на:

Како се нарекува празникот на вештерките?

На кој празник се пее песната SilentNight?

Кој од следниве зборови e модален глагол?

Кој од следниве зборови означува израз за количество?
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Прашање

Кој е точниот одговор на прашањето:“Did he spend his day in the mall
yesterday?”

Какo ќе кажеш дека си бил на забава сношти?

Кој е точниот одговор на прашањето:Was he at the mall yesterday afternoon?

Како би го посоветувал твојот другар да не пие кафе?

Со кој од наведените изрази ќе прашаш:Кој беше во Венеција минатиот
месец?

Определи кој од наведените изрази значи:Куќата на Мухамед е поголема од
нашата.

Како ќе и кажеш на својата другарка дека не треба да го допира
компјутерот?

Како ќе му кажеш на другарчето дека не си го изел сладоледот?

Дополни ја реченицата:The plane is ……… than a car.

Доврши го прашањето: I don`t like this pink shirt.Do you have a ……?

Дополни ја реченицата:There is….….Coke in the bottle.

Доврши ја реченицата:He won first place because he practiced……
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Прашање

Доврши ја реченицата:These shoes are expensive.Are there any…….

Со кој од следниве искази искажувамечувство?

Со кој од следниве искази искажуваме пријатно изненадување?

Кога искажуваме воодушевување велиме:

Како замолуваме некого да ни помогне?

Со кој од следниве изрази даваме совет?

Кое од следниве прашања се користи кога го распрашуваме другарот дали
сношти бил во кино?

Со кој од наведените изрази ќе искажеш забрана?

Со кој од наведените изрази искажуваме забрана?

Со кој од наведените изрази ќе искажеш наредба?

Кој од следниве изрази се користикога споредуваме две лица?

Кој од наведените изрази се користи кога ќе ти наредат да носишуниформа
на училиште?
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Прашање

Кое од следниве прашања се употребува за да ја прашаш својата другарка
или другар дали ја исчистил/а неговата/нејзината соба вчера?

Кога искажуваш мислење за тоа кој е твој омилен спорт, велиш:

Ако некој ти каже дека е уморен, ти ќе му го дадеш следниот совет:

Ако некој те праша дали е полесен предмет англиски јазик или физичко
воспитание,ти ќе му одговориш дека физичко воспитание е полесен предмет
од англиски јазик:

Како би прашал дали беше на забавата сношти?

Ако некој те праша како се чуствуваш денеска,ти ќе му одговориш:

Определи кое е точното прашање на следниов одговор: “No, I’mAmerican”.

Кој е точниот одговор на следново прашање:“ShallIclean thecar?”

Дополнија реченицата:“There aren’t …… tins of tuna in the fridge.”

Ако некој те праша дали беше на шопинг минатата недела, ти ќе му
одговориш:

Ако некој те праша што учите на часовите по англиски јазик, ти ќе му
одговориш:

Ако некој те праша колку Пепси има во шишето,ти ќе му одговориш:
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Прашање

My friend Elizabeth wants to become a movie star.Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.
Кој сака да стане филмска sвезда?

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Кој е омилената филмска sвезда на Елизабет?
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Прашање

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue. My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes.He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Што сака Џек?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers. He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Која е омилената боја на Џек?
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Прашање

It is winter.John and his friends are at their winter holiday. They went to
the mountain which is far from the place where they live.There is a ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski
center.John`s mother is with them and she prepares breakfast, lunch
and supper for them.During the day John is skiing and some of his
friends are playing with snowballs.They enjoy their stay in the
mountains.They really have a nice holiday there.
Кој е на зимски распуст?

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies. She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listenin gto them.
Што сака да стане Елизабет?
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Прашање

My friend Elizabeth wants to become a movie star.Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere.Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Кога е таа главна глумица?

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Во какви филмови сака да глуми Елизабет?
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Прашање

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Кој не сака Елизабет да стане филмска sвезда?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers.He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes.He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.
Во колку бои се фармерките и патиките на Џек?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is blue.
He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Колку пара тренерки и патики има Џек во сина боја?
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Прашање

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Што сака Џеф да облекува?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers.He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is blue.
He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Каква бојана фармерки обично носи Џеф?
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Прашање

It is winter. John and his friends are at their winter holiday.They went to
the mountain which is far from the place where they live. There is a ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski center.
John`s mother is with them and she prepares breakfast,lunch and
supper for them. During the day John is skiing and some of his friends
are playing with snowballs. They enjoy their stay in the mountains.They
really have a nice holiday there.

Каде отишле Џон и неговите пријатели?

It is winter. John and his friends are at their winter holiday. They went
to the mountain which is far from the place where they live. There is a
ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski center.
John`s mother is with them and she prepares breakfast, lunch and
supper for them. During the day John is skiing and some of his friends
are playing with snowballs. They enjoy their stay in the mountains. They
really have a nice holiday there.

Каде спијат Џон и неговите пријатели?
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Прашање

It is winter. John and his friends are at their winter holiday. They went
to the mountain which is far from the place where they live. There is a
ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski center.
John`s mother is with them and she prepares breakfast, lunch and
supper for them. During the day John is skiing and some of his friends
are playing with snowballs. They enjoy their stay in the mountains. They

really have a nice holiday there.

Кој им подготвува јадење на Џон и на неговите пријатели?
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Прашање

 

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in comedies.

Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his movies. She
watched some of his movies even several times. Her parents don`t like the
idea that she wants to be a movie star. They talked to her several times about
that but she is not listening to them. Колку пати родителите на Елизабета
разговарале со неа да ја одвратат од идејата да стане филмска sвезда?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers.He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is blue.
He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Каква боја на фармерки обично носи Џеф?
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Прашање

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies. She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.
Што сака да стане Елизабет?

Кој од следниве зборови означува загрозен вид на животни?

Доврши ја реченицата: “Armani  is a famous fashion  ________.”

Доврши ја реченицата: “Cosmopolitan is one of the best fashion _________.”
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Прашање

Дополни ја реченицата: “You may enjoy ________ in the forest.”

Дополни го прашањето: “Do you _____ your bed every day?”

Дополни ја реченицата: “I have two tickets for the basketball _______ this
Sunday.”

Дополни ја реченицата: “We ______ our chemicals on animals.”

Дополни ја реченицата: “There is a lot of ______ in our streets.”

Дополни ја реченицата: “People _______ the habitats of animals.”

Дополни ја реченицата: “___________ paper is very important.”

Дополни ја реченицата: “We must _____ animals if we want to help them.”

Дополни ја реченицата: “We must _______ the animals on our planet.”
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Прашање

 Доврши ја реченицата: “My friend Joe loves mountain ________.”

Дополни ја реченицата: “The concert ______ three hours.”

Дополни ја реченицата: “We all need _____ to breathe.”

Дополни ја реченицата: “My friend went to the cinema to ____ a film.”

  Дополни ја реченицата: “ I _______my mother in the kitchen yesterday.”

  Дополни ја реченицата: “My sister always _________ in her room.”

   Дополни ја реченицата: “My grandmother __________ to the shop at the
moment.”

       Дополни ја реченицата: “On Saturday I ________ computer games with
my cousins.”
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Прашање

      Дополни ја реченицата: “My mom ________ cook dinner last night.”

  Дополни ја реченицата: “I opened the book and _______ inside.”

    Дополни ја реченицата: “My brother _______ cry when he fell off the bike.”

  Дополни ја реченицата: “Who ________ the computer?”

      Дополни ја реченицата: “Dinosaurs ________ millions of years ago.”

 Дополни ја реченицата: “Mike and his father _________ about the problem.”

   Дополни ја реченицата: “I ______ a delicious dinner two days ago.”
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Прашање

 Дополни ја реченицата: “It _______ a lot yesterday.”

       Дополни ја реченицата: “A car accident _________ last week.”

Дополни ја реченицата: “Tom _____ to his mom yesterday.”

   Дополни ја реченицата: “I _______ that movie this summer.”

     Како ќе кажеш дека вчера си ја исчистил својата соба?

     Како ќе кажеш дека возот секогаш доцни?

    Како ќе го прашаш другарчето каде ја купило јакната?
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Прашање

    Како ќе го прашаш другарчето каде било вчера?

   Доврши ја реченицата: “I know Mimi, she is a friend of______.”

    Дополни ја реченицата: “We are waiting for the train. John has lost
_____ticket.”

Како ќе прашаш дали Сара и Мери се негови/нејзини сестри?

       Како ќе одговориш на прашањето: “Is your friend John an American?”
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      Како ќе одговориш на прашањето: “Are you from Macedonia?”

  Дополни ја реченицата: “Grandpa is ______ the park.”

  Дополни ја реченицата: “Hi! ______ are you today?”

  Дополни ја реченицата: “I am washing the _____.”

     Дополни ја реченицата: “_________ do you spell that?”

       Дополни ја реченицата: “Hello Steve! ______ is Jackie.”

       Дополни ја реченицата: “ She is ______ excellent student.”



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.
     Што имало во фрижидерот на Стивен?

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

   Што сакал Стивен да јаде?

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

 Од што се состоел сендвичот?
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Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

    Во што Стивен го ставил сендвичот за да се стопи кашкавалот?

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

Колку време било потребно за да се стопи кашкавалот во сендвичот?

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be
quiet,”said the neighbor. Liz was very angry.

  Како може да заклучиш дека новиот сосед бил многу гласен?
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The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on his
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be
quiet,”said the neighbor. Liz was very angry.

        Како новиот сосед ги вознемирувал соседите?

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be quiet,”
said the neighbor. Liz was very angry.

 Зошто Лиз го замолила соседот да биде тивок?
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Прашање

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be quiet,"
said the neighbor. Liz was very angry.

 Зошто Лиз била бесна?

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be
quiet,”said the neighbor. Liz was very angry.
Дали новиот сосед играл кошарка во станот?

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

 Каква боја биле мачињата? 
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The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

 Колку мачиња мајката на Ненси и дозволила да задржи?

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

    Кое маче Ненси го издвоила за да го задржи?
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The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.
       Дали Ненси го именувала мачето ?

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

  Какво име му дала Ненси на мачето што го задржала?
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Прашање

Кое од следниве животни НЕ означува загрозен вид?

Кој од следниве зборови е  обележје на еден град?

Кое од следниве животни испушта отров?

 Кој од следниве зборови означува  вид на филм  кој  кога го гледаме се
плашиме?

Кој од следниве зборови означува реквизит за кампување?

Гепардите живеат во:

Младите поминуваат многу време:

Во Њујорк  има:

Кога кампуваме:



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Ние се маскираме на:

Ако сакаш да бидеш филмска глумица одиш во:

Ако одиме во Њујорк треба да го посетиме:

Тинејџерите вообичаено сакаат да се облекуваат во:

Кога сме во Лондон ја посетуваме:

Сузана многу сака да чита книги. Таа сака да биде:

Што би следело по реченицата: It is Halloween. My sister bought a ……

На кој празник се  кити елка?

Што се Manchester United?

Кога сакаш со кола да стасаш од копно до некој остров користиш:

Доврши  ја реченицата: Sara likes pop music. She wants to be a ……

Кој од следниве зборови  e   noun substitute?
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Прашање

Кој од следниве зборови означува израз за количество?

Кој од следниве зборови означува прилог?

Кој од следниве зборови означува придавка?

Кој од следниве зборови означува модален глагол?

Кој од следниве зборови е израз за количество?

Кој е точниот одговор на прашањето: Did she ride bicycle last Tuesday?

Какo ќе кажеш дека  вчера си бил во кино?

Кој е точниот одговор на прашањето: Did you have a good weekend?

Како би ja посоветувалa својaтa другарка  да не јаде  сладолед?

Со кој од наведените изрази ќе прашаш: Кога си роден?
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Прашање

Кој од наведените изрази значи: Томе е највисокиот ученик во нашето
одделение.

Како ќе му кажеш на своето другарче  дека не смее да телефонира?

Како ќе му кажеш на другарчето дека  вчера не си играл кошарка?

Како би го посоветувал своето другарче да доаѓа на училиште навреме?

Како би и кажал на својата сестра дека има неколку  банани во корпата?

Кога  мајка ти  вели дека патиките кои ги сакаш се многу скапи, како ќе ја
прашаш дали има поевтини?

Како би и кажал на својата наставничка дека си работел напорно вчера?

Како ќе и кажеш на својата наставничка дека не си бил на училиште пред
два дена?

Кој од наведените изрази значи: Мојата сестра е поголема од мене.
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 Кога продавачката ти нуди кошула со зелена боја, ти и кажуваш дека не ја
сакаш  таа боја. Како ќе ја прашаш дали има со црвена боја?

Дополни ја реченицата: His jeans are ………  than Peter`s.

Доврши ја реченицата: My parents were at the hospital….

Доврши ја реченицата: These books are  very expensive. Are there any…….

Дополни ја реченицата: What ……… you buy when you were in England?

Дополни ја реченицата: The snakes are very dangerous animals. You………touch
them.

Дополни ја реченицата: Ohrid  Lake is  ………  lake in Macedonia.

Доврши ја реченицата: My classmates visited the Zoo…….

Со кој од следниве искази искажуваме чувство на среќа?

Со кој од следниве искази искажуваме чувство на тага?

Со кој од следниве искази искажуваме изненадување?
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Кога искажуваме воодушевување велиме:

Како замолуваме да ни помогнат да го најдеме училиштето?

Со кој од следниве изрази даваме совет?

Со кој од следниве изрази искажуваме количество?

Со кој од следниве изрази распрашуваме за минато дејствие?

Со кој од следниве изрази искажуваме мислење?

Со кој од следниве изрази искажуваме наредба?

Кое од следниве прашања се користи кога  го распрашуваме другарчето дали
вчера ја напишал домашната задача?

Со кој од наведените изрази нема да искажеш желба?

Со кој  од  наведените изрази искажуваме забрана
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Со кој од наведените изрази НЕ се искажува количество?

Кој од следниве изрази се користи кога споредуваме два предмети?

Кој од наведените изрази се користи   кога ќе ти наредат да нe доцниш на
училиште?

Кое од следниве прашања се употребува да  ја прашаш својата другарка
дали била на концерт минатата сабота?

Кога  искажуваш мислење  за  тоа која е твоја омиленa телевизиска програма
 велиш:

Кога  некој ти кажува дека не се чувствува добро  велиш:

Со кој од наведениве изрази ќе кажеш дека Лондон е најголемиот град во
Англија?

Кое од следниве прашања се употребува да  ја прашаш својата другарка
дали е среќна денеска?
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Со кој од наведениве изрази ќе ја замолиш својата мајка да ти направи
сендвич?

Со кој од наведениве изрази ќе му кажеш на своето другарче дека си
воодушевен од неговите патики?

Со кој од наведениве изрази ќе и кажеш на твојата другарка дека си
изненадена што  не ја напишала домашната задача?

Кое од следниве прашања се употребува да  ја прашаш својата сестра дали
е  среќна што има нов велосипед?

Ако некој ти каже дека  му се спие, ти ќе му го дадеш следниот совет:

Ако некој те праша дали  е помала мачката или коњот, ти ќе му одговориш
дека мачката е помала од коњот:

Како би прашал некого дали бил  на училиште вчера?
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Ако некој ти каже дека сака да патува со воз, ти ќе му кажеш дека мора да
го направи следното:

Ако некој те праша како си денеска, ти ќе му одговориш:

Како би замолил да ти дадат пенкало?

Ако сакаш да дознаеш кој вид на филмови му е омилен на твоето другарче,
како ќе го прашаш?

Ако некој те праша дали беше  на одмор  минатиот месец, ти ќе му
одговориш:

Ако некој те праша колку книги има на масата, ти ќе му одговориш:

Како би прашал  дали играше кошарка вчера?

Ако некој ти каже дека  задоцнил на училиште,  ти ќе му го дадеш следниот
совет:
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Како би му наредил на својот брат да ја исчиси неговата соба?

Ако некој те праша колку грозје има во фрижидерот, ти ќе му одговориш:

 Ако некој те праша дали очите на твојот другар Драган се потемни од
твоите, ти ќе му одговориш дека  очите на Драган се потемни од твоите:

Ако некој те праша  какво беше времето кога беше на одмор, ти ќе му
одговориш:

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Од кого била пренесена традицијата за Денот на вештерките во Америка?

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Од што биле направени фенерите во Европа?
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The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Што ставале луѓето во тиквите?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Кој се облекува во костими?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Кој им дава бонбони на децата?
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These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Каде одат децата?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Кој карактер го гледаме многу често на Valentine`s day?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Кое  божество било божица на љубовта?
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Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other
 gifts. The most popular gifts include flowers
(especially roses) and chocolates. Couples may also go to a restaurant
for a nice dinner or plan something else romantic. In the United States,
valentine`s Day is not just for lovers. Children make special Valentine`s
cards for their classmates. Families and friends may give candy or other
small gifts to each other. It can be a fun day.
Кога се слави  Valentine`s day?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other
 gifts. The most popular gifts include flowers
(especially roses) and chocolates. Couples may also go to a restaurant
for a nice dinner or plan something else romantic. In the United States,
valentine`s Day is not just for lovers. Children make special Valentine`s
cards for their classmates. Families and friends may give candy or other
small gifts to each other. It can be a fun day.
Кои се најпопуларните подароци?

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Во колкава мера  се промениле некои од традициите?
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The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Од што биле направени фенерите во Америка?

The tradition of Halloween was carried to America by the immigrating
Europeans. Some of the traditions changed a little, though. For example,
on Halloween in Europe some people would carry lanterns made from
turnips. In America, pumpkins were more common. So people began
putting candles inside them and using them as lanterns. That is why you
see Jack 'o lanterns today.
Што може да се види на празникот денеска?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Дали е вообичаено  во денешницата да се смета дека Денот на вештерките  е
религиозен празник?
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These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што е суштината на овој празник?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што облекуваат децата?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што  прават децата наместо да се плашат од лоши духови?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што велат децата кога чукаат на вратите?

These days Halloween is not usually considered a religious holiday. It is
primarily a fun day for children. Children dress up in costumes like
people did a thousand years ago. But instead of worrying about evil
spirits, they go from house to house. They knock on doors and say "trick
or treat." The owner of each house gives candy or something special to
each trick or treater.
Што им даваат  сопствениците на куќите на децата?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.

Која е мајката на Кјупид?
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Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Што користи Кјупид да ги гаѓа луѓето?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Што се случува кога маж и жена ќе бидат погодени со стрели?

Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.

Fall in love значи:
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Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.
Кое  е најпопуларното цвеќе за  Valentine`s day?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.
Каде одат брачните двојки за празникот?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.

Што прават учениците во Соединетите Држави на денот на празникот?
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Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.
Што можат да си подарат семејствата и пријателите едни на други?

Today people celebrate Valentine`s Day on February 14. Men and
women who are in love give each other gifts. The most popular gifts
include flowers(especially roses) and chocolates. Couples may also go to
a restaurant for a nice dinner or plan something else romantic. In the
United States, Valentine`s Day is not just for lovers. Children make
special Valentine`s cards for their classmates. Families and friends may
give candy or other small gifts to each other. It can be a fun day.

Classmates значи:

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Каква боја вообичаено имаат лисјата на дрвјата?
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Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Кое животно има различни нијанси на зелена боја?

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Како се добива зелена боја?

Green is a beautiful color! In nature, the grass that you walk on is green
and the leaves that you see on trees are usually green. Most of the
plants that you see are green too! Frogs are green and many
grasshoppers are green too. Turtles are different shades of green. Did
you know that you can make green paint by mixing blue and yellow?
Because you can make green by mixing two primary colors, it is called a
secondary color.
Како се добива секундарна боја?
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Valentine`s day is a very old holiday. It goes back to the times of
Ancient Rome. One of the characters we often see on Valentine`s day is
Cupid. He was the son of Venus, the goddess of love.  He shoots people
with arrows of love. When a man and a woman are hit by arrows, they
will fall in love.
Од кога потекнува  Valentine`s day?

Green is  also the name used to describe the movement to make
products that do not harm the Earth. Green products are often those
made from recycled materials or those that are safe to throw out in the
trash.
Кое движење го опишува зборот зелено?

1.      Кој од следните жанрови филм, означува филм со мистерија и
криминално дејствие?

Кој од следниве зборови означува обележје на градот Лондон?

Кој од следниве животни е загрозен вид?

Кој од следниве зборови означува мал спомен што сме го купиле на некое
патување?

Доврши  ја реченицата со соодветната фраза: Helen loves jazz, she often goes
to listen the music at the ________.
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Дополни ја реченицата со соодветната фраза: Jessica participates in all school
dramas and plays, she says she wants to be a _________when she grows up.

7Дополни ја реченицата со соодветна фраза: I usually wear ___________
when I go to school, it’s more comfortable.

Доврши  ја реченицата: Hannah loves sports, she is very ________.

Кој од следните зборови означува минато време од глаголот to be?

    Кој од наведените изрази означува дека Хелен е повисока од Џејсон?

   Како ќе го прашаш другарчето дали вчера го гледал фудбалот на
телевизија?

Како ќе му кажеш на другарчето дека вчера не си учел воопшто?

Како ќе му кажеш на другарчето дека си го гледал филмот за којшто
сте зборувале претходниот ден?

Дополни ја реченицата:  Erica _________ basketball  yesterday.

Дополни ја реченицата со соодветниот глагол: Our building  is  ______ than
yours.
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Како би кажал дека твојата омилена TВ емисија е The Big Bang Theory?

Во која од дадените реченици се искажува воодушевување?

Со која реченица искажуваме мислење?

Со кое од наведените прашања го прашуваме другарчето дали вчера бил на
училишната забава?

Со кој од наведените изрази  искажуваме  количество?

Кој од следниве искази се користи за да се направи споредба?

Со кој од наведените изрази ќе кажеш дека Њујорк е поголем од Скопје?

Sally studied a lot for the math test she was having today. She studied
all the formulas, and all the calculations. But when she started
answering the questions and tasks from the test, she blocked, and
couldn’t remember any of the formulas. The teacher helped her a little,
and encouraged to take the test. She got a good grade, but wasn’t happy
because she lost her concentration.

   Што правела Сали претходните денови?
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The Turkish and Indian shows and soap operas are very popular in
Macedonia. They are very popular among the mothers and
grandmothers. What I dislike a lot is that children are watching them
too. Children shouldn’t watch the Turkish and the Indian soap-operas
because they are short in story and characters. Children should watch
more educational shows.

     Кои програми се популарни во Македонија?

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

    Каде бил авторот на текстот минатото лето?

Sally studied a lot for the math test she was having today. She studied
all the formulas, and all the calculations. But when she started
answering the questions and tasks from the test, she blocked, and
couldn’t remember any of the formulas. The teacher helped her a little,
and encouraged to take the test. She got a good grade, but wasn’t happy
because she lost her concentration.

   На што обрнала внимание Сали додека учела за тестот?
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Sally studied a lot for the math test she was having today. She studied
all the formulas, and all the calculations. But when she started
answering the questions and tasks from the test, she blocked, and
couldn’t remember any of the formulas. The teacher helped her a little,
and encouraged to take the test. She got a good grade, but wasn’t happy
because she lost her concentration.

Што се случило кога Сали почнала да го решава тестот?

The Turkish and Indian shows and soap operas are very popular in
Macedonia. They are very popular among the mothers and
grandmothers. What I dislike a lot is that children are watching them
too. Children shouldn’t watch the Turkish and the Indian soap-operas
because they are short in story and characters. Children should watch
more educational shows.

    Која е најбројната публика што ги следи турските и индиските програми?

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

   Што го изненадило најмногу авторот на текстот?
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Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

    Што правел авторот на текстот во 2 часот наутро?

Last summer I  visited Norway. I  had a seminar in Narvik. Narvik is a
small town in the Arctic part of Norway. I was very surprised when there
wasn’t a dark night like we know of. It was a day light all day long. I was
even playing basketball outside at 2 in the morning. It was a great visit
and I wish we can go there again.

   Што може да заклучиме од текстот?

Доврши ја реченицата: Mary was at school….

Кој е точниот одговор на прашањето: Was she at the concert last evening?

Кој од следниве зборови e прилог за време?

Какo ќе кажеш дека си бил во парк вчера?
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Кој е точниот одговор на прашањето „Did she play piano yesterday”?

Делфините живеат во:

Кога одиме во Англија најчесто купуваме:

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Колку филмови Сара гледала со Роналд Аткинсон?

Со кој од наведените изрази искажуваме наредба?

Со кој од наведените изрази ќе искажеш желба?

Со кој од следниве искази искажуваме воодушевување?

Кое од следниве прашања се користи кога го распрашуваме другарчето дали
вчера бил на концерт?
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Со кој од следниве искази искажуваме чувство?

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Во што сака Сара да глуми?

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Каде е таа главна глумица?

My friend Sara wants to become a film star. Whenever we prepare school play
she is the main actress. She wants to act in comedies. Her favorite film star is
Ronald Atkinson. She watched all his movies. She watched some of his movies
even three times. Her parents don`t like the idea that she wants to be a film
star. They talked to her several times about that but she is not listening to them.
Што сака Сара да биде?

Што би следело по исказот: Јане сака да слуша џез- музика. Тој често оди
на:
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Кој од следниве зборови означува обувки за на нозе? 

Кој од следниве зборови е дел од облека?

Кој од следниве зборови означува загрозен вид на животни?

Кој од следниве зборови е дел од облека?

Коала мечките живеат во:

Младите поминуваат многу време:

Во Шкотска има:

За време на зимскиот распуст:

На елката ставаме:
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Дополни што би следело по исказот:Зима е. Ние правиме...

Кога одиме во друга држава најчесто купуваме:

Дополни го исказот: Јане сака да слуша поп- музика. Тој често оди на:

Како се нарекува празникот на вештерките?

На кој празник се пее песната SilentNight?

Кој од следниве зборови e модален глагол?

Кој од следниве зборови означува израз за количество?

Кој е точниот одговор на прашањето:“Did he spend his day in the mall
yesterday?”

Какo ќе кажеш дека си бил на забава сношти?

Кој е точниот одговор на прашањето:Was he at the mall yesterday afternoon?

Како би го посоветувал твојот другар да не пие кафе?
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Со кој од наведените изрази ќе прашаш:Кој беше во Венеција минатиот
месец?

Определи кој од наведените изрази значи:Куќата на Мухамед е поголема од
нашата.

Како ќе и кажеш на својата другарка дека не треба да го допира
компјутерот?

Како ќе му кажеш на другарчето дека не си го изел сладоледот?

Дополни ја реченицата:The plane is ……… than a car.

Доврши го прашањето: I don`t like this pink shirt.Do you have a ……?

Дополни ја реченицата:There is….….Coke in the bottle.

Доврши ја реченицата:He won first place because he practiced……

Доврши ја реченицата:These shoes are expensive.Are there any…….

Со кој од следниве искази искажувамечувство?

Со кој од следниве искази искажуваме пријатно изненадување?

Кога искажуваме воодушевување велиме:
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Како замолуваме некого да ни помогне?

Со кој од следниве изрази даваме совет?

Кое од следниве прашања се користи кога го распрашуваме другарот дали
сношти бил во кино?

Со кој од наведените изрази ќе искажеш забрана?

Со кој од наведените изрази искажуваме забрана?

Со кој од наведените изрази ќе искажеш наредба?

Кој од следниве изрази се користикога споредуваме две лица?

Кој од наведените изрази се користи кога ќе ти наредат да носишуниформа
на училиште?

Кое од следниве прашања се употребува за да ја прашаш својата другарка
или другар дали ја исчистил/а неговата/нејзината соба вчера?

Кога искажуваш мислење за тоа кој е твој омилен спорт, велиш:

Ако некој ти каже дека е уморен, ти ќе му го дадеш следниот совет:

Ако некој те праша дали е полесен предмет англиски јазик или физичко
воспитание,ти ќе му одговориш дека физичко воспитание е полесен предмет
од англиски јазик:
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Како би прашал дали беше на забавата сношти?

Ако некој те праша како се чуствуваш денеска,ти ќе му одговориш:

Определи кое е точното прашање на следниов одговор: “No, I’mAmerican”.

Кој е точниот одговор на следново прашање:“ShallIclean thecar?”

Дополнија реченицата:“There aren’t …… tins of tuna in the fridge.”

Ако некој те праша дали беше на шопинг минатата недела, ти ќе му
одговориш:

Ако некој те праша што учите на часовите по англиски јазик, ти ќе му
одговориш:

Ако некој те праша колку Пепси има во шишето,ти ќе му одговориш:

My friend Elizabeth wants to become a movie star.Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.
Кој сака да стане филмска sвезда?
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My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Кој е омилената филмска sвезда на Елизабет?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue. My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes.He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Што сака Џек?
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Прашање

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers. He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Која е омилената боја на Џек?

It is winter.John and his friends are at their winter holiday. They went to
the mountain which is far from the place where they live.There is a ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski
center.John`s mother is with them and she prepares breakfast, lunch
and supper for them.During the day John is skiing and some of his
friends are playing with snowballs.They enjoy their stay in the
mountains.They really have a nice holiday there.
Кој е на зимски распуст?
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Прашање

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies. She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listenin gto them.
Што сака да стане Елизабет?

My friend Elizabeth wants to become a movie star.Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere.Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Кога е таа главна глумица?
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My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Во какви филмови сака да глуми Елизабет?

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies.She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.

Кој не сака Елизабет да стане филмска sвезда?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers.He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes.He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.
Во колку бои се фармерките и патиките на Џек?
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My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is blue.
He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Колку пара тренерки и патики има Џек во сина боја?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers. He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is
blue.He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Што сака Џеф да облекува?
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Прашање

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers.He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is blue.
He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Каква бојана фармерки обично носи Џеф?

It is winter. John and his friends are at their winter holiday.They went to
the mountain which is far from the place where they live. There is a ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski center.
John`s mother is with them and she prepares breakfast,lunch and
supper for them. During the day John is skiing and some of his friends
are playing with snowballs. They enjoy their stay in the mountains.They
really have a nice holiday there.

Каде отишле Џон и неговите пријатели?
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Прашање

It is winter. John and his friends are at their winter holiday. They went
to the mountain which is far from the place where they live. There is a
ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski center.
John`s mother is with them and she prepares breakfast, lunch and
supper for them. During the day John is skiing and some of his friends
are playing with snowballs. They enjoy their stay in the mountains. They
really have a nice holiday there.

Каде спијат Џон и неговите пријатели?
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Прашање

It is winter. John and his friends are at their winter holiday. They went
to the mountain which is far from the place where they live. There is a
ski

center on the mountain. They sleep in a small house near the ski center.
John`s mother is with them and she prepares breakfast, lunch and
supper for them. During the day John is skiing and some of his friends
are playing with snowballs. They enjoy their stay in the mountains. They

really have a nice holiday there.

Кој им подготвува јадење на Џон и на неговите пријатели?
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Прашање

 

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in comedies.

Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his movies. She
watched some of his movies even several times. Her parents don`t like the
idea that she wants to be a movie star. They talked to her several times about
that but she is not listening to them. Колку пати родителите на Елизабета
разговарале со неа да ја одвратат од идејата да стане филмска sвезда?

My older brother Jack likes wearing a track suit and trainers.He has
track suits and trainers in several colors but his favourite color is blue.
He has got three pairs of track suits and trainers in blue color.My
younger brother Jeff doesn`t like wearing track suit and trainers.He
likes wearing jeans and shoes. He usually wears dark blue jeans and a
white sweatshirt.

Каква боја на фармерки обично носи Џеф?
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Прашање

My friend Elizabeth wants to become a movie star. Whenever we prepare
for a school play she is the main actress. She wants to act in
comedies.Her favorite film star is Richard Gere. Elizabeth watched all his
movies. She watched some of his movies even several times.Her parents
don`t like the idea that she wants to be a movie star.They talked to her
several times about that but she is not listening to them.
Што сака да стане Елизабет?

Кој од следниве зборови означува загрозен вид на животни?

Доврши ја реченицата: “Armani  is a famous fashion  ________.”

Доврши ја реченицата: “Cosmopolitan is one of the best fashion _________.”



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Дополни ја реченицата: “You may enjoy ________ in the forest.”

Дополни го прашањето: “Do you _____ your bed every day?”

Дополни ја реченицата: “I have two tickets for the basketball _______ this
Sunday.”

Дополни ја реченицата: “We ______ our chemicals on animals.”

Дополни ја реченицата: “There is a lot of ______ in our streets.”

Дополни ја реченицата: “People _______ the habitats of animals.”

Дополни ја реченицата: “___________ paper is very important.”

Дополни ја реченицата: “We must _____ animals if we want to help them.”

Дополни ја реченицата: “We must _______ the animals on our planet.”
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Прашање

 Доврши ја реченицата: “My friend Joe loves mountain ________.”

Дополни ја реченицата: “The concert ______ three hours.”

Дополни ја реченицата: “We all need _____ to breathe.”

Дополни ја реченицата: “My friend went to the cinema to ____ a film.”

  Дополни ја реченицата: “ I _______my mother in the kitchen yesterday.”

  Дополни ја реченицата: “My sister always _________ in her room.”

   Дополни ја реченицата: “My grandmother __________ to the shop at the
moment.”

       Дополни ја реченицата: “On Saturday I ________ computer games with
my cousins.”



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

      Дополни ја реченицата: “My mom ________ cook dinner last night.”

  Дополни ја реченицата: “I opened the book and _______ inside.”

    Дополни ја реченицата: “My brother _______ cry when he fell off the bike.”

  Дополни ја реченицата: “Who ________ the computer?”

      Дополни ја реченицата: “Dinosaurs ________ millions of years ago.”

 Дополни ја реченицата: “Mike and his father _________ about the problem.”

   Дополни ја реченицата: “I ______ a delicious dinner two days ago.”
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Прашање

 Дополни ја реченицата: “It _______ a lot yesterday.”

       Дополни ја реченицата: “A car accident _________ last week.”

Дополни ја реченицата: “Tom _____ to his mom yesterday.”

   Дополни ја реченицата: “I _______ that movie this summer.”

     Како ќе кажеш дека вчера си ја исчистил својата соба?

     Како ќе кажеш дека возот секогаш доцни?

    Како ќе го прашаш другарчето каде ја купило јакната?
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Прашање

    Како ќе го прашаш другарчето каде било вчера?

   Доврши ја реченицата: “I know Mimi, she is a friend of______.”

    Дополни ја реченицата: “We are waiting for the train. John has lost
_____ticket.”

Како ќе прашаш дали Сара и Мери се негови/нејзини сестри?

       Како ќе одговориш на прашањето: “Is your friend John an American?”
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Прашање

      Како ќе одговориш на прашањето: “Are you from Macedonia?”

  Дополни ја реченицата: “Grandpa is ______ the park.”

  Дополни ја реченицата: “Hi! ______ are you today?”

  Дополни ја реченицата: “I am washing the _____.”

     Дополни ја реченицата: “_________ do you spell that?”

       Дополни ја реченицата: “Hello Steve! ______ is Jackie.”

       Дополни ја реченицата: “ She is ______ excellent student.”



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.
     Што имало во фрижидерот на Стивен?

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

   Што сакал Стивен да јаде?

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

 Од што се состоел сендвичот?
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Прашање

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

    Во што Стивен го ставил сендвичот за да се стопи кашкавалот?

Steven was hungry. He looked in the refrigerator. He saw some orange
cheese and some yellow butter. He knew what he would eat. He would
eat a melted cheese sandwich. He buttered two slices of bread and sliced
the cheese and put it between the two buttered slices. He put the
sandwich into the frying pan. After three minutes he put the melted
cheese sandwich on a plate and ate it.

Колку време било потребно за да се стопи кашкавалот во сендвичот?

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be
quiet,”said the neighbor. Liz was very angry.

  Како може да заклучиш дека новиот сосед бил многу гласен?
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Прашање

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on his
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be
quiet,”said the neighbor. Liz was very angry.

        Како новиот сосед ги вознемирувал соседите?

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be quiet,”
said the neighbor. Liz was very angry.

 Зошто Лиз го замолила соседот да биде тивок?
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Прашање

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be quiet,"
said the neighbor. Liz was very angry.

 Зошто Лиз била бесна?

The new neighbor was loud. He played his TV loudly. He played his music
loudly. He talked on the phone loudly. He bounced his basketball on the
apartment floor. Liz asked him to be quiet. “I am not going to be
quiet,”said the neighbor. Liz was very angry.
Дали новиот сосед играл кошарка во станот?

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

 Каква боја биле мачињата? 
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Прашање

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

 Колку мачиња мајката на Ненси и дозволила да задржи?

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

    Кое маче Ненси го издвоила за да го задржи?
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Прашање

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.
       Дали Ненси го именувала мачето ?

The Mama cat had six new kittens. Three of the kittens were black, two
were white. One kitten was black, with white paws and a white face.
Nancy asked, “Mom, can we keep all the kittens?” Her mom replied “No.”
Nancy asked if she could keep at least one kitten. Her mom said “Okay.”
Nancy decided to keep the kitten with the white paws. She named him
Boots.

  Какво име му дала Ненси на мачето што го задржала?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Леукопластите кај растителната клетка се:

Основни биолошки особини на сите  живи организми се:

Повеќе поврзани органи во кои се врши некој животен процес
формираат:

На првиот кат во шумите живеат:



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Која зелена материја ја впива сончевата светлина и учествува во
фотосинтезата? 

Првите растенија кои се појавуваат на голи/опожарени предели се
познати како:

Целулозата е сложен шеќер кој се наоѓа во:

Клеточниот сок кај растителната клетка се складира во:

Бојата на морковот потекнува од:
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Прашање

Кое од наведените растенија живее на вториот кат во шумите?

Каков начин на исхрана имаат растенијата?

Кои форми немаат клеточна градба и се неактивни надвор од живата
клетка,  а во неа покажуваат знаци на живот?
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Прашање

Најмалата група од многу слични организми се вика:

Најзастапени хранливи материи кај печурките се:

Габите според начинот на исхраната се:

Кое растение спаѓа во групата на монокотиледони растенија?
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Прашање

Кое растение спаѓа во групата на дикотиледони растенија?

Која органела ја има и во растителната и во животинската клетка?

Хлоропластите и хромопластите кај растителната клетка содржат:

Која  болест од наведените  НЕ  ја предизвикуваат  вирусите?

Што е неопходно при размножувањето на мововите?

Која од следните карактеристики е одлика на дикотиледоните
растенија?
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Прашање

За што се користи едноклеточната габа (квасецот) во прехранбената
индустрија?

Во какви временски услови транспирацијата е најинтензивна?

Како се викаат отворите на долниот епидермис на листот?

Која е главната функција на хлорофилот?

Растението ја прима водата преку:

Кое од наведените ткива е растително?

Кое ткиво е сместено на врвот на коренот и во пупката?
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Прашање

Што ослободува растението при  процесот на  транспирација?

Кој од наведените услови не делува на засилувањето на
транспирацијата?

Како се заштитуваат растенијата  од преголема транспирација?

Како се нарекуваат ткивата кај растенијата кои се изградени од
клетки што постојано се делат?

Што спроведува флоемот кај растенијата?

Каде спаѓа кутикулата според местоположбата?
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Прашање

Кое растително ткиво ја пренесува водата од коренот  до листовите?

Спроводните цевки изградени од повеќе вертикално поредени клетки
низ кои се пренесува растворен шеќер од листовите надолу низ
целото растение се познати под името:

На кој начин листопадните растенија ја намалуваат транспирацијата
во зима?

Кое од наведените растенија има подземно стебло?
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Прашање

Кое од наведените растенија има адвентивни корени?

Процесот на размена на гасови е процес познат како:

Кој гас го прима растението за време на фотосинтезата преку листот?

Крајни продукти на фотосинтезата се:

Кога сеодвива светлата фаза на фотосинтезата?

Во процесот дишење кај растенијата се врши:
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Прашање

Кислородот и шеќерот се добиваат како продукти на:

Механизмот на процесот на фотосинтеза го сочинува:

Кои се влезни материи во процесот на фотосинтеза?

Кој процес се врши во палисадните клетки на листот?

Во кој период од едно деноноќие се одвива процесот на дишењето?

Што се добива при разградување на шеќерот во процесот на
дишењето?
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Прашање

Кое растение го следи движењето на Сонцето?

На која од следните дразби растенијата НЕ реагираат со движење?

Појавата на движење на растението кон изворот на дразбата е
наречена:

Каков тропизам покажува коренот?

Пренесувањето на поленовиот прав од прашниците до устенцето на
толчникот е познато како:

Кај кое размножување учествуваат клетки од два родитела?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Во која група растителни органи припаѓа семето?

Како се нарекуваат цветовите кои содржат и машки и женски полови
органи?

Што е клонирање?

Мововите и папратите се размножуваат со:

Што претставуваат прашниците?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Како се викаат машките полови клетки кај растенијата?

Како се вика женскиот полов орган кај растенијата?

Како се вика женската полова клетка кај растенијата?

Компирот се размножува  со:

Каде се сместени поленовите зрнца кај растенијата?

Каде се наоѓа јајце клетката кај растенијата?

Кај кое растение семките се расејуваат со тресење на плодовите?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Преку кој процес растенијата учествуваат во процесот на кружење на
водата?

Како се нарекува заштитниот слој околу планетата Земја?

,,Озонската дупка
”
се појавува како резултат на:

Какви се температурите во шумите преку лето во однос на една
шумска ледина?

Процесот на испарување на водата во атмосферата, нејзината
кондензација и паѓање на дожд се вика:

Низ кој процес се формираат облаци?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Процесот каде што сите членови на заедницата имаат исти услови за
опстанок на потомството подолг период
е познат како:

Која од наведените појави НЕ е причина за глобално затоплување?

Што е причина за појавата на кисели дождови?

Која од наведените појави НЕ припаѓа во циклусот на кружење на
водата.

Препознај го потрошувачот  во наведените организми.



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Што представуваат растителните видови во околината каде што
живееме?

Во процесот на размножување кај растенијата цветници учествуваат:

Расејувањето на семето кај глуварчето се врши со ветер. Како се
врши опрашувањето?

Кој од наведените растителни органи не учествува во процесот на
вегетативно размножување?

Спорите кај мововите и папратите се:



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Во што се претвараат пластидите во листовите кај дабот за време на
есенскиот период?

На кој дел од растението папрат се сместени спорите?

Калемењето е бесполово создавање на нови сорти растенија кај:

Мимозата е пример за растение чии листови се собираат под дејство
на:



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој процес ќе биде спречен доколку под кората на стеблото на дабот
не се формира ткивото за растење? 

Зошто кај голосемените растенија ветерот најчесто го врши
расејувањето на семките?

Машката и женската шишарка се полови органи за размножување
кај:



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Надвор од живите клетки во вид на слободни честички се:

Во групата алги според нивната класификација не припаѓаат:

Ткивото во плодот, семката, стеблото и коренот служи за:

Зошто венеат листовите при недостиг на вода?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Улогата на механичкото ткиво кај растенијата е:

Што од наведеното  не одговара на функцијата на коренот?

Како се нарекува ткивото кај растенијата кое е изградено од клетки
со задебелени клеточни ѕидови?

Што претставува луковицата?

Каков тропизам манифестираат мустаќињата кај тиквата?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Колку години се потребни за да никне растението бор?

Колку долго живее брезата?

Во основата на дрвените лушпи кај женската шишарка се наоѓаат:

Крајни продукти во синџирот на исхрана како резултат на работата
на рзложувачите се:

Кој од растителните органи има влијание во процесот на ерозија?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Што се дели најпрво при митоза?

Што претставуваат листот и стеблото кај растенијата?

Како се нарекува структура во клетката која има одредена градба,
облик, мембрана и улога?

Кои клетки имаат клеточната мембрана?

Кои пластиди ги има во компирот?

На кој од наведените микроскопски препарати од растенија можат да
се видат хлоропласти?

Како се наречени бактериите кои имаат топчеста форма?

На кое царство припаѓаат алгите?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Како се викаат разгранетите повеќе-јадрени влакненца од кои е
изградена мувлата?

Каде е сместен наследниот материјал кај бактериите?

Кое од наведените растенија е голосемено?

Како ќе препознаете дека цветот припаѓа на монокотиледното
растение  пченка?

Како ќе препознаете дека цветот припаѓа на дикотиледното растение
грав?

Кој од наведените претставници овозможува надојдување
(стасување) на лебот?

Препознај го претставникот кој спаѓа во монокотиледони растенија?

Определи кој од наведените организми припаѓа на вистинското
царство.



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Во кое царство ќе припадне новооткриен едноклеточен организам,
кој има зелен пигмент, живее во вода и влажни места и
предизвикува цветање на водата?

Поврзи го дадениот организам во групата на која што припаѓа според
бројот на клетките од кој што е изграден.

Во кое царство припаѓа еден повеќеклеточен организам, кој по
начинот на исхрана е автотрофен и не се движи активно?

Кој дел од коренот има заштитна функција?

Преку кој растителен орган  растението ја прима водата?

Што претставува грутката или луковицата?

Кај кое растение се појавуваат одредени вдлабнатини на грутката и
ја имаат улогата на пупки?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој механизам го овозможува движењето на водата низ ксилемот до
листовите?

Одбери која од наведените комбинации растение-корен е соодветна?

Одбери која од наведените комбинации растение-корен не е
соодветна?

Кој од наведените примери  НЕ претставува начин на
приспособување на пустинските растенија?

Доколку разгледуваш лист од даб и лист од див костен, која особина
нема да можеш да ја воочиш набљудувајќи ги овие листови?

Доколку разгледуваш опачина на слатката папрат што најпрво ќе
воочиш?

Каде се сместени стомите на листот?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Во кое ткиво од листот се врши процесот на фотосинтеза?

Во кој период од денот фотосинтезата е со најголем интензитет?

На која начин иглолисното растение, борот се приспособува со цел да
го намали интензитетот на транспирацијата?

Која е температурната граница над која доаѓа до запирање на
фотосинтетските процеси кај едно растение?

Некои водни растенија впиваат растворен кислород преку целата
нивна површина.  Препознај го претставникот на ваквите растенија
во наведните примери.

При кои услови има зголемена транспирација
?

Како делува зголемената количина на јаглероден диоксид во однос
на фотосинтезата?

Определи кај кој од наведените организми правилно е означен
начинот на исхрана.



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Определи кај кој од наведените организми НЕ Е правилно означен
начинот на исхрана.

Што од наведеното не влијае на растот на растенијата?

Што се развива  од спорите кај папратот кои паѓаат на влажна почва?

Што се формира  од семеновиот зачеток по оплодувањето кај
скриеносемените растенија?

Како се вика процесот на одбирање на растенијата со цел да се добие
подобар принос?

Како се нарекува процесот во кој  поленот ќе падне на устенцето од
толчникот на истиот цвет? 

Која е улогата на ендоспермот?

Со што се размножуваат јаготките?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Кое од наведените растенија има соцветие?

Кое од наведените растенија ќе има наследни особини кои настанале
со комбинирање на особините на родителите?

Како сочните плодови го расејуваат семето?

Милан добил домашна задача да го проучи ртењето на семе од грав.
За да го изработи експериментот, по кој редослед треба да ги изведе
фазите од научното истражување?

Одбери го вистинскиот редослед на ’ртење на семето после фазата на
мирување.

Определи кој од наведените цветови НЕ Е во правилна комбинација
со својот опрашувач.



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Што се создало од папратите кои во минатото биле дрвенести
растенија?

После вулканска ерупција кое од наведените растенија ќе биде прв
жител на почвата?

Доколку набљудуваш пресек на изданок, што ќе воочиш помеѓу
ксилемот и флоемот во спроводните снопчиња?

Во каква форма
е резервниот шеќер во растителната клетка
на гравот?

Што се складира во вакуолите на растителната клетка
кај праската?

Одредете кои органели по состав се различни во спанаќот и
морковот?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Површинското ткиво на листот и коренот на црешата служи за
заштита. Што можеш да воочиш како разлика на епидермисот на
коренот?

Во воздухот е утврдено присуство на многу вируси. За да
предизвикаат заболување тие треба да:

Еден ученик набљудува пресек на стебло на липа и лале под
микроскоп. Кој распоред на спроводни снопчиња ќе го воочи?

Доколку набљудуваш основно ткиво на лист под микроскоп, кои
клетки ќе ги воочиш?

Еден ученик заборавил неколку из’ртени компири на Сонце. По
извесно време забележал позеленување на никулците. За каква
промена станува збор?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Хлорофилот во листовите на растенијата претставува
:      

При лупење на цвекло, рацете се обојуваат со црвена боја. Од каде
потекнува црвената боја на цвеклото?

Доколку растенијата останат подолго време без вода, тие не умираат
веднаш благодарение на резервите на вода во:

Ако лебот остане подолго време во влажна средина ќе забележиш
многу влакненца кои се изградени од повеќе клетки. Како се викаат
овие влакненца?

Одреди ја групата на припадност на растението кое има три венечни
ливчиња и паралелна нерватура на листот.



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој организам не припаѓа на понуденото царство?

Определи кој од организмите во присуство на светлина може да се
храни автотрофно.

Транспирацијата
кај брезата најмногу се намалува при: 

Кои функции ќе бидат запрени доколку растението нема ткиво за
растење?

Во есен листопадните растенија ги отфрлаат листовите. Што е
причината за таа појава?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Едно дрво со пресек

(радиус) 40 см е старо 80 години. Колку просечно изнесува
дебелината на еден годишен прстен ако  брзината на растење е
приближно иста секоја година?

Доколку се истражува староста на дабот и се пресмета дека стеблото
со пречник 10 см е старо околу 20 години, одреди колку годишни
прстени би имал сличен даб со пресек 30 см
.

Ако покриеме со пластично ќесе едно растение (на пр. сардела)
насадено во саксија, при што отворот на ќесето го врзиме околу
саксијата
и го оставиме
растението на топло и суво место, по само еден
 час ќе забележиме замаглување на внатрешноста на ќесето и
присуство на капки вода. На што се должи оваа појава?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Кире го заборавил лебот во сандачето подолго време. Кога се сетил
го земал и воочил многу влакненца на површината. Кој организам се
размножил на лебот?

Ако го истражуваш присуството на скроб во различни продукти со
помош на јоден раствор, каде ќе има најмалку сино обојување?

Кое од наведените растенија припаѓа на дикотиледоните растенија?

Кое од наведените растенија не образува цвет?

У
чени
ци с
о помош на лупа ја набљудуваат надворешноста
на

накиснато
зрно грав.
Кој дел од семето ќе биде тешко видлив за нив?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Ако ги споредиш фотосинтезата и дишењето кај даб ќе забележиш
дека влезните материи во фотосинтезата (јаглерод диоксид и вода):

Во зима иглолисните растенија ги задржуваат листовите. Што од
наведеното е најверојатна причина за тоа?

Инсектоворните растенија во барите вршат фотосинтеза како и сите
останати растенија, но се хранат и со инсектите како дополнителна
храна затоа што:

При процесот на фотосинтеза во стомите на листот
кај дабот навлегува:

Во шумата во
близина на Крушево на третиот кат живеат:

Кои организми го претвораат млекото во јогурт?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Во дворот се насадени луковици, семки, грутки и ризоми од одредени
растенија. Кое растение од насадените ќе живее само една година?

Во дворот на Миле кајсијата е расцветана и долетуваат многу
„инсекти“. Но по раззеленувањето тој установил дека нема ниту еден
плод на дрвото. Што е најголемата веројатност за ваквата
појава?                                                                   

Додека Алма берела камилица на ливадата, забележала како
инсектите се задржуваат на белите цветови, а не на тревата. Што е
причината за тоа?

По опрашувањето поленовата цевка продира до плодницата. Низ кој
дел од толчникот таа минува?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Милена ги отстранила сите саксиски растенија од спалната. Нејзината
мајка ги вратила назад. Одреди на која од нив постапка е правилна.

Учениците ставиле памук во еден сад и ставиле пет семки од грашок
во него. Други пет семки ставиле во друг сад. Првиот сад го
наполниле со вода за да ги прекрие семките. Откако ги потопиле
семките, само памукот го одржувале влажен. Вториот сад го
наполниле со вода до врвот и ја одржувале водата на исто ниво.

По вторите 24 часа учениците уочиле дека семките од грашок во
садот со памук веќе никнале, додека семките под вода не се никнати
или, пак, доколку никнале, никулците се многу мали. 
Што е причината за ваквата разлика во никнувањето?



3. Биологија - Задолжителен предмет

Прашање

Учениците
засад
иле
по едно гравче во
две
чашк
и
 од кои едната ја став
иле
на светлина, а другата во темно. Потоа секојдневно ги набљудува
ле
растенијата во период од две недели, ја запишува
ле
височината на секое растение и редовно ги наводнувале
.

Кое растение ќе биде повисоко?

4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој дел на Балканскиот Полуостров се наоѓа Р. Македонија?

На која страна Р. Македонија граничи со Р. Грција?

На која планина се наоѓа граничното тромеѓе на Р. Македонија со Р. Грција и
Р. Бугарија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Која планинa е во Северна Македонија?

На која планина се наоѓа врвот Љуботен?

Во кој дел на Р. Македонија дува ветерот југо?

Која  рекa е лева притока на Вардар?

Колку километри изнесува должината на границата со Р. Грција?

Колку метри е надморската височина на врвот Кораб?

На која планина се наоѓа врвот Лисец?

Во кој дел на Р. Македонија се простира планината Дешат?

На границата со која соседна држава се наоѓа граничниот премин Меџитлија?

На која планина се наоѓа врвот Пелистер?

Која планина е дел од шарскиот планински предел?

Во која котлина најмногу се одгледува сливата?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

На која страна Р. Македонија граничи со Р. Србија?

Колку километри квадратни е површината на Македонија во рамките на
етничките граници?

На која планина се наоѓа врвот Кајмакчалан?

Кај кое село се наоѓа изворот на Црна Река?

На која планина се наоѓа Боговинското Езеро?

Која река се влива во Дебарското Езеро?

На која река е хидроцентралата Глобочица?

Кој е граничниот премин на патниот правец од Струга кон Р. Албанија?

На која гранична линија е преминот Ново Село?

Каде се влива Кадина Река во Вардар?

Низ која котлина поминува реката Брегалница?

Низ кој град поминува реката Вардар?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој е главниот граничен премин од Куманово кон Р. Србија?

Oд наведените топоними клисура e:

На која надморска височина се наоѓа Охридското Езеро?

Меѓу кои планини на исток и на запад се простира Преспанското Езеро?

Кога во Р. Македонија има најнмогу врнежи?

Која планина се наоѓа западно од Тетово?

Во близината на кој град се наоѓа рудникот за јаглен Ратевски Ширини?

Кој е граничниот премин на патниот правец од Скопје кон Косово?

Која планинa е во Западна Македонија?

Колку километри квадратни изнесува површината на Преспанското Езеро?

Кој од наведените топоними е котлина?

На која планина има 27 леднички езера?

Кое населено место има најниска надморска височина?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Како се делат миграциите според тоа каде се одвиваат?

Во кој град има индустрија за производство на шеќер?

Во кој град има индустрија за преработка на месо?

Каде најмногу се застапени солените почви во Р. Македонија?

Каква полјоделска култура е луцерката?

На која река е создадено Тиквешкото Езеро?

Во кој град е развиена лесната хемиска индустрија?

На која планина се наоѓа туристичкиот центар Маврово?

Која полјоделска култура најмногу се одгледува во Полошката котлина?

Која хидроцентрала се наоѓа на реката Црн Дрим?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Која од наведените бањи се наоѓа во близина на Штип?

Каде се наоѓа туристичкиот центар Пониква?

Во кој град има фабрика за производство на пиво?

Каква земјоделска култура е јачменот?

Што најмногу се одгледувa во Овче Поле?

Во близината на кој град се експлотира бакарна руда?

Во близината на кој град се експлотира гипс?

На која река е хидроцентралата Козјак?

Каде се наоѓа винарската визба „Винојуг“?

Каде се наоѓа туристичкиот центар Копанки?

Каква стопанска дејност е трговијата?

Колку патнички аеродроми има во Р. Македонија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Во близината на кој град се наоѓа Негорска Бања?

Кои култури или насади се најмногу застапени во Преспанската котлина?

Под кое  друго име се познати тектонските езера?

Што подразбираш под поимот смолница?

Каде најмногу се одгледува тутунот?

Која фауна или животински свет е најраспространет во Р. Македонија?

Во кој град е развиена индустрија за преработка на месо?

Во близината на кој град се произведува никел и фероникел?

Како се дели сообраќајот според функцијата што ја реализира?

Која клима е поволна за одгледување на смокви и калинки?

Која хидроцентрала е дел од мавровскиот хидроенергетски систем?

Што најмногу увезува Р. Македонија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

На подножјето на која планина се наоѓа изворот на реката Треска?

Во Дојранското Езеро најмногу се лови:

Каква полјоделска култура е конопот?

Која клима е поволна за виновата лоза?

На Јадранското сливно подрачје припаѓа реката:

Кој од наведените топоними не е клисура?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

На што најмногу влијаат наталитетот и морталитетот?

Колку метри е надморската височина на врвот Руен?

Кои се гранки на тешката базична  индустрија?

На која граница се наоѓа граничниот премин Ќафасан?

Во кој топлински појас се наоѓа Р. Македонија?

На која планина се наоѓа врвот Солунска Глава?

Која е највисока планина во Источна Македонија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

На која планина се наоѓа туристичкиот центар Попова Шапка?

На која гранична линија е преминот Блато?

Која планина се наоѓа западно од гардот Гевгелија?

Колку километри е долга Црна Река?

Која река не припаѓа на егејското сливно подрачје?

Која од наведените бањи се наоѓа во близина на Гевгелија?

Од листопадните шуми во Р.Македонија најмногу има:

На која река најмногу е искористен хидроенергетскиот потенцијал?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој е најјужен град во Р. Македонија?

Што се одгледува најмногу во Кочанската котлина?

Што претставува термоенергетската суровина лигнит?

Колку општини има во Р. Македонија?

Колкава е просечната густина на населеност на км2во Р. Македонија?

Во која котлина најмногу се одгледуваат кикириките?

На која река е хидроелектраната Калиманци?

На која планина има најмногу леднички езера?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој дел на Р. Македонија се простира планината Ниџе?

Во кој град е развиена металопреработувачката индустрија?

Во кој град е развиена фармацевската индустрија?

Кој
вид риба најмногу е застапен во Преспанското Езеро?

Преку кој град води најкраткиот пат од Скопје до Кратово?

Хидроцентралите Липково и Глажња се изградени на:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Во рудникот Суводол се експлатира:

На која река е хидроелектраната Козјак?

Во близината на кој град се експлатира јаглен?

Каква полјоделска култура е детелината?

Што се одгледува најмногу во Тиквешката котлина?

Националниот парк Маврово се наоѓа на планината:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Колку жители има Р. Македонија?

Во кој дел на Р. Македонија се простира планината Баба?

Реката Бабуна е притока на:

Каде најмногу се одгледуваат градинарските култури?

Која риба е карактеристична за Охридското Езеро?

Која е највисока планина во Западна Македонија?

Која од планините е во Јужна Македонија?

Колку километри квадратни е површината на Р. Македонија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Каде се влева Кадина Река?

На која страна Р. Македонија граничи со Р. Албанија?

Кој е граничниот премин на патниот правец од градот Валандово кон Р.
Грција?

Која од планините е во Источна Македонија?

Кое населено место има највисока надморска височина?

На која река е формирано вештачкото езеро Калиманци?

Која река во Р. Македонија истекува од езеро?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Колку километри е долга реката Брегалница?

Во близина на кој град се наоѓа бањата Кежовица?

Каква полјоделска култура е граорот?

Кој од наведените поими е превој?

Хидроцентралите Матка и Козјак се изградени на:



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој е граничниот премин на патниот правец од Крива Паланка кон Р.
Бугарија?

Од каде започнува западната граница во јужниот дел на Р. Макеонија?

Јужниот ветер најголемо влијание има во:

Од која гранична линија реката Вардар навлегува на територија од друга
држава?

Која клима не е застапена во Р. Македонија?

Крива Река е притока на:

Ветровите како природна појава ја немаат одликата:

Најмалку снег во годината паѓа на:    

Кој од наведените топоними не е планина во источна Македонија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

На која најјужна  планина има леднички езера?

Во кој град паѓа најмало количество на врнежи?

Од кој град се излегува на граничниот премин Богородица?

Кој е граничниот премин на патниот правец Струмица - Петрич?

Кое населено место има највисоки температури во годината?

Низ кој град тече реката Црн Дрим?

Реката Пена тече низ градот:

Во која од котлините на зима најмногу се задржува снежната маса?

Меѓу кои градови се наоѓа градот Радовиш?

Кој град во Р. Македонија има над 80 000 жители?

Кој град во Р. Македонија има помалку од 10 000 жители?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Кој е најсеверен град во Р. Македонија?

Резерватот Јасен се наоѓа во близината на градот:

Врвот Кораб се наоѓа во близината на градот:

Преку кој град води патот од Битола за Охрид?

Градот Делчево најблиску е до градот:

Кој град се наоѓа на патот од Скопје кон Гостивар?

Каква физиономска одлика имат населбите во Р. Македонија?

На која река е изградена најновата хидроцентрала во Р. Македонија?

Кој град не е дирекно поврзан со граничен премин.

Колку планински превои ќе поминеш на патот од Штип до Охрид преку
Битола?

Во Р. Македонија која планина има најјужна географска ширина?

Која е најјужна клисура по текот на реката Вардар?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Кои планини се наоѓаат источно од реката Треска?

Која планина се наоѓа источно од Гостивар?

Која е најјужната точка на Р. Македонија?

Кој град во Источна Македонија не е дирекно поврзан со граничен премин.

Кои планини се северно и јужно од градот Прилеп?

Кој дел од Р. Македонија има најмало количество на врнежи?

Која е најсеверна клисура на реката Вардар?

Кое населено место се смета за рударска населба?

Кој е првиот поголем град што се наоѓа  североисточно од Скопје?

Која планина не е дел од големото подрачје на Мокра Планина?

Која планина се наоѓа меѓу две котлински или тектонски езера?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Која од  клисурите на реката Вардар е најјужна на просторот од Р.
Македонија?

Кој град во Р. Македонија се наоѓа најисточно?

Кој регион е најгусто населен?

Кој регион е најретко населен?

Кој поим не е дел од структурата на населението?

Која општина во Р. Македонија е најголема по бројот на население?

Меѓу кои градови на патниот правец се наоѓа туристичкиот центар Маврово?

На колку илјади хектари се одгледува пченицата во Р. Македонија?

Кој град е поврзан со железница?

Преку кој град води најкраткиот пат од Прилеп до Гевгелија?

Кој  град не е поврзан со железница?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Во која котлина има термоминерални извори и бањи?

Преку кој град води најкраткиот пат од Струга до Битола?

Преку кој град води најкраткиот пат од Кочани до Крива Паланка?

На колку илјади хектари се разместени шумите во Р. Македонија?

Во кој дел од Р. Македонија паѓа најмало количество на врнежи?

Која руда се експлоатира во рудникот Бучим?

Колку изнесува должината на патната мрежа во Р. Македонија?

Во кој дел на Р. Македонија најмногу се одгледува шеќерната репка?

Кој град е најголем по број на жители во Западна Македонија?



4. Географија - Задолжителен предмет

Прашање

Реката Крива Лакавица е притока на:

На која планина се наоѓа врвот Кајмакчалан?

5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

- Alex, kommst du mit auf den Tennisplatz?- Nein, __________ nicht. Ich muss
meine Hausaufgaben machen.

Дополни го прашањето: Hast du Geschwister?- Nein, ich bin _____________.

Kаква боја се бананите?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кое време од денот е помеѓу утро и пладне?

Дополни ја реченицата. Im Sommer ist es warm, im Winter ist es ____!

Кога сакаме да пливаме одиме:

Дополни ја реченицата. Es ist April. Wir haben jetzt  ____________.

Како ќе кажеш среќен пат?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори на прашањето: In welchem Fach rechnet man?

Das Schwimmbad ist sehr______.

In den Sommerferien fahre ich oft __________.

Ich lache gern und sehe mir _____________ im Fernsehen an.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи со кој збор точно ќе го завршиш исказот:

In Musik singen wir_________.

Дополни ја реченицата за да биде комплетна: Von Montag bis Freitag müssen
die Kinder ____________ gehen.

Германското знаме има три бои:

Допoлни ја реченицата. Ich möchte schreiben, aber ich habe
keinen___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата. Ich habe nichts gegessen und jetzt habe ich so einen 
_________.

Како се вика недела на германски јазик?

Доврши ја реченицата: In der Reithalle kann man_____________.

Одговори на прашањето: Was ist kein Gemüse?

Дополни ја реченицата. Es ist 8 Uhr. Es ist __________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кое годишно време го имаме во месеците март, април и мај?

Одговори на прашањето. Welches Tier kann fliegen?

Што се празнува во зима?

Дополни ја реченицата:
Kunst, Deutsch und Musik sind meine________________.

Што не може да се јаде?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата. Morgen abend beginnt im Kino ein neuer ___________.

Доврши ја реченицата: Im Sommer tragen wir keine __________.

Дополни ја реченицата: Er ist nicht schlank sondern _____.

Одговори на прашањето: Wann bist du geboren?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich bin Lehrerin und arbeite________________.

Was kann man essen?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Mein Hobby ist Schwimmen und ich gehe jeden Samstag  _______________.

Du möchtest Tiere sehen? Dann geh doch in ___________.

Дополни ја реченицата. Die Schule in Mazedonien beginnt immer im
__________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни: Stefan ist mein bester Freund. Ich finde ihn ______.

Дополни ја реченицата. Die Schwester von Mami ist __________.

Дополни ја реченицата. Ich möchte etwas trinken. Ich habe ___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Kommst du mit ins Kino?Nein, ich kann nicht mitkommen. Ich _______ mein
Zimmer _____________.

Дополни ја реченицата. In der Schule rechnet der ___________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lisa möchte Tennis spielen und geht auf ______________.

Одговори на прашањето: Was ist kein Haustier?

Ich möchte ein Geschenk kaufen und gehe __________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Jeden Morgen muss man sich die _____________.

Дополни ја реченицата. Klara ist ein Fotomodell. Sie ist _________.

Дополни ја реченицата: Man kann _______ kochen.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата за да биде комплетна.  __________ ist wieder kaputt.
– Ich kann nicht fahren.

Доврши ја реченицата: Im Schwimmbad kann man _________.

Was __________ und _________ du zum Frühstück?

Ако си го гледал концертот во живо, кој исказ е точен?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Was ist kein Obst?

Дополни ја реченицата. Ich kaufe gern alte Bücher.Deswegen gehe ich gern auf
den_____________.

Како потврдно ќе одговориш на прашањето: Machst du nie Sport?

Дополни ја реченицата. In Deutschland __________ man Deutsch.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата. Sabine ___________ sehr gern zu Fuß.

Дополни ја реченицата. Er ist neun Monate alt. Er _______ noch nicht
gehen.

Дополни ја реченицата:Ist das dein Bruder. Ich kenne _____ aus der Schule.

Дополни ја реченицата. Meine Freundin wohnt __________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи која форма на глаголот недостасува во реченицата:
Er ________ seine Oma besuchen.

Дополни ја реченицата: Ich _________ gestern eine Anzeige gelesen.

Определи со кој глагол ќе се дополни реченицата: Zum Trinken ______ er ein
Glas Cola.

Дополни ја реченицата. Im Winter  fahren wir  _________ Österreich zum
Schifahren.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата за да биде комплетна: Spielt Vicki nicht gut Gitarre? -
_______, sie ist sehr gut.

Дополнија реченицата за да биде комплетна:
Wo _______ Peter am Wochenende? 

Дополни ја реченицата: Ich möchte ______ Buch verkaufen.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи со кој глагол ќе се дополни реченицата:
Zum Essen______ er einen Hamburger.

Дополни ја реченицата за да биде комплетна: Am Sonntag __________er
nicht_______.

Дополни ја реченицата. Ich möchte ______ Nachmittag Fußball spielen.

Дополни ја реченицата. Ich habe________ Kuli vergessen.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата. Thomas ist mein Freund. Ich sehe _______ jeden Tag
in der Schule.

Дополни ја реченицата. Du ________sehr gern Suppe.

Дополни го прашањето. Wo ist das Lineal, ich sehe _____ nicht.

Дополни го прашањето. Hast du schon __________? – Ja, ein Brötchen.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Која лична заменка недостасува во исказот? Ich schwimme gern. Schwimmen
macht ___ Spaß.

Ich kann morgen nicht in die Schule gehen,______ ich bin krank

– Ich habe eine neue Bluse gekauft.– Wie findest du _____?

Дополни ја реченицата. Weißt du, wo mein Block ist? Ich suche ________.

Дополни ја реченицата да биде точна: Das Kleid steht dir gar nicht. Ich
finde_____ gar nicht modern.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата. Ein Baby ________ noch nicht gehen.

Дополни ја реченицата. Heute ____ ich mit Maria spazieren.

Дополни ја реченицата. – _______ möchtest du sprechen? –  Deinen Freund
Tom.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

- Kannst du mir einen Bleistift geben? - Nein, ich habe leider auch __________.

Определи која форма на глаголот недостасува во реченицата:
__________ du allein die Schulsachen einpacken?    - Nein, leider nicht. Oma
hilft mir dabei. 



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи кој глагол недостасува во реченицата:
Meine Freundin ______ Grippe.

Дополни го прашањето. Hast du heute Tennis ___________?

Дополни го прашањето.  Hast du __________ Kuli vergessen? - Nein, hier ist
er.

Постави ја реченицата правилно: Wir_____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши ја реченицата: Ich muss das Geschirr ___________.

Дополни ја реченицата: Wir möchten _______________________.

Дополни го прашањето. Wann bist du gestern ins Bett ________________?

Одговор на прашањето: Was hast du gestern gemacht?

Kако ќе посакаш некому среќен роденден?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Meine Schwester war eine Woche in München. Gestern _________ sie nach
Hause _________.

Кој е правилниот одговор на прашањето:
Wie oft gehst du schwimmen?

Како ќе одговориш ако некој те праша: Како си?

Дополни:Wie spät ist es? Es ist ______  (7.25) Uhr.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе одговориш на прашањето: Wie lange wohnst du in Frankfurt?

________ warst du gestern nicht in die Schule?

Was schreibt man am Ende eines Briefs?

Одбери кој одговор е точен на прашањето: Trinkst du gern Cola?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе одговориш на прашањето: Magst du Shakira?

Определи кој одговор е точен на прашањето: Ist das deine Tasche?

Одговори на прашањето. Was kostet die Jacke?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Каков совет ќе дадеш на другарката која има слаба оценка?

Дополни ја реченицата. Ich möchte reiten. Ich gehe ________________.     

Дополни ја реченицата.  Klara ist ein Modell. Sie ist _________.

Дополни ја реченицата.  "Ich finde dich super!“ Bedeutet ______________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Manuel, der Hund ist unruhig. _________ du ihn heute __________?

Ich habe mein Handy zu Hause vergessen.

Du kannst nicht ins Kino mitkommen. Was sagst du?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

- Was kosten die Kassetten?- 2 Euro.- _____________________.

- Wo ist deine Hausaufgabe?- _______________________. Ich habe sie
vergessen.

Was sagt man, wenn man abends ins Bett geht?

Кога немаш време велиш:



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Du möchtest etwas essen. Was sagst du?

Kinder, im Zimmer liegen überall Sachen herum. Warum ____________ ihr es
nicht _____________?

Nutella ist eine _____________.

-____________________?- Das Essen schmeckt mir gut.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со која од понудените реченици честитаме Велигден?

Како ќе одговориш потврдно на прашањето:
Hörst du keine Musik?

Како ќе одговориш на прашањето: Wohin fährst du in den Ferien?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Твојот другар ти вели: Ich fahre morgen nach Deutschland. Што ќе му кажеш?

Dein Freund möchte Basketball spielen. Was sagt er?

Du möchtest in den Zirkus gehen. Was sagst du?

Ich habe keinen Radiergummi. Florian, _______________, bitte?

Du kommst nicht pünktlich in die Schule. Was sagst du?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Du möchtest nichts trinken. Was sagst du?

Es ist  14.00 Uhr. Die Schüler haben Sportunterricht. Der Unterricht ist immer
am ____________.

- Kannst du Gitarre spielen?- Nein, _______________.

Како ќе прашаме за цена?

Das Handy kostet viel Geld.Was sagst du?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Du möchtest ins Kino gehen. Wie fragst du deine Mutter?

Кој е правилниот одговор на прашањето: Ich gehe reiten. Kommst du mit?

Luca ist 14 und kommt aus Rom. Zur Zeit verbringt er seine Ferien bei seinem
Freund in Frankfurt. Sie kennen sich seit der Kindheit und mailen sich oft.

Од каде е Лука?

Petra ist 13. Die Klamotten kauft sie sich selbst vom Taschengeld. Aber sie hat
ein Problem mit der Schwester. Sie ist zwei Јahre jünger als Petra, aber sie
nimmt oft ihre Klamotten und zieht sie an. Sie fragt nicht einmal. 
Колку години има Петра?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Petra ist 13. Die Klamotten kauft sie sich selbst vom Taschengeld. Aber
sie hat ein Problem mit der Schwester. Sie ist zwei Јahre jünger als
Petra, aber sie nimmt oft ihre Klamotten und zieht sie an. Sie fragt nicht
einmal. 

Кој  ги купува алиштата на Петра?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Petra möchte gerne einen Hund haben. Ihre Mutter sagt: „Das kommt nicht in
Frage. Wir können doch keinen Hund halten. Ein Hund macht viel Arbeit“.Was
sagt die Mutter?

Martin ist 14 und kommt aus Venedig. Zur Zeit hat er Ferien und verbringt die
Zeit bei seinem Freund in München. Sie haben sich im Internet kennen gelernt
und oft gemailt.

Каде го поминува Мартин распустот?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Martin ist 14 und kommt aus Venedig. Zur Zeit hat er Ferien und verbringt die
Zeit bei seinem Freund in München. Sie haben sich im Internet kennen gelernt
und oft gemailt.

Колку години има Мартин?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Hans erzählt von seinem Urlaub:
Also unser Urlaub war einfach Spitze. Meine Eltern und ich  waren im Süden. Der
Flug war toll. Zwei Stunden. Wir sind mit dem Taxi ins Hotel gefahren. Ein super
Hotel, sage ich euch, nicht weit. Das Wetter einfach spitze! Aber das Beste war
die Hotel-Disko. Ich war jeden Abend dort. Wir haben Musik gehört und getanzt.
Es war nie langweilig. Dort waren so viele Jugendliche. Nächstes Jahr fahren wir
wieder dorthin.

 Wie war der Urlaub?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

                                                                      Köln, den 13.12.2010
Liebe Maja, wie geht es dir? Heute war ein blöder Tag. In Mathe habe ich schon
wieder geschlafen. Immer dasselbe! Aber in Musik haben wir ein Lied von den
Beatles gehört. Das war echt interessant. In der großen Pause .................
Antworte mir bald.

Viele Grüße von
Conny.

 Dieser Text ist ein _________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

                                                                                Köln, den 13.12.2010
Liebe Maja,wie geht es dir? Heute war ein blöder Tag. In Mathe habe ich schon
wieder geschlafen. Immer dasselbe! Aber in Musik haben wir ein Lied von den
Beatles gehört. Das war echt interessant. In der großen Pause .................
Bitte, antworte mir bald.

Viele Grüße von
Conny.
Wer schreibt den Brief?

Hallо,
ich heiße Luca und komme aus Holland. Berlin ist meine Lieblingsstadt. Ich war
schon oft in Berlin. Mein Bruder studiert dort. Am besten gefällt mir das
Brandenburger Tor.

Wer studiert in Berlin?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Hallo,
ich heiße Luca und komme aus Holland. Berlin ist meine Lieblingsstadt. Ich war
schon oft in Berlin. Mein Bruder studiert dort. Am besten gefällt mir das
Brandenburger Tor.
Woher kommt Luca?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Eine Nachricht am Telefon: Hallo Martin, hier ist Laura. Was machts du eigentlich
heute Abend. Ich gehe mit ein paar Freundinnen aus dem Sportverein ins Kino.
Möchtest du vielleicht mitkommen? Wir treffen uns um Viertel nach sieben vor
dem Kino. Der Film fängt um halb acht an. Hoffentlich bis heute abend. Wo
treffen sich die Freundinnen?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Petra möchte gerne einen Hund haben. Ihre Mutter sagt: „Das kommt nicht in
Frage. Wir können doch keinen Hund halten. Ein Hund macht viel Arbeit“.

Darf Petra einen Hund haben?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Leonore ist 17. Sie mag Musik, besonders Hip-Hop, und sie spielt gern
Basketball. Sie mag auch Tiere. Sie hat einen Hund und er heißt Max. Sie hat
viele Freunde. Ihre beste Freundin heißt Katja.

Wie heißt ihr Hund?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Eine Nachricht am Telefon: Hallo Martin, hier ist Laura. Was machts du eigentlich
heute Abend. Ich gehe mit ein paar Freundinnen aus dem Sportverein ins Kino.
Möchtest du vielleicht mitkommen? Wir treffen uns um Viertel nach sieben vor
dem Kino. Der Film fängt um halb acht an. Hoffentlich bis heute abend. Wann
treffen sich die Freundinnen?

Maria isst morgens nichts zum Frühstück. In der Schule isst sie dann ein
Pausenbrot und manchmal einen Apfel. Mittags isst sie dann etwas Warmes, das
ihre Mutter gekocht hat.Was isst Maria zum Mittagessen?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Connys Mutter arbeitet den ganzen Tag. Sie kommt erst am Abend nach Hause.
Sie muss sich das Essen am Mittag selbst machen. Heute kocht sie Spaghetti und
hat auch ihre Mitschülerin Maria eingeladen.Was kocht Conny?

Connys Mutter arbeitet den ganzen Tag. Sie kommt erst am Abend nach Hause.
Sie muss sich das Essen am Mittag selbst machen. Heute kocht sie Spaghetti und
hat auch ihre Mitschülerin Maria eingeladen.Wo essen die Mädchen?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Liebe Brigitte,
Danke für den Tipp. Es funktioniert. Es geht mir jetzt viel besser und ich habe
sogar einen Freund, Mark. Nur die anderen Mädchen sind ein Problem, aber bald
probiere ich auch die anderen Tipps aus.
Simone

Кому му помага Бригите со совети?

Liebe Brigitte,
danke für den Tipp. Es funktioniert. Es geht mir jetzt viel besser und ich habe
sogar einen Freund, Mark. Nur die anderen Mädchen sind ein Problem, aber bald
probiere ich auch die anderen Tipps aus.

Simone

Wie geht es Brigitte?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ich habe eine Katze. Sie ist schwarz-weiß und ganz lieb. Lilli möchte Fisch und
Salami essen, aber am liebsten möchte sie Milch. Sie ist 8 Jahre alt und ich spiele
gern mit ihr. Ich füttere sie jeden Tag, aber ich möchte nicht das Katzenklo
sauber machen.Was ist richtig?

Nach der Schule hat Igor wenig Zeit. Er macht schnell die Hausaufgaben und
geht joggen. Er macht oft Sport. Abends ist er im Zimmer und sieht am liebsten
fern. Wann sieht Igor fern?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Liebe Anna,
viele Grüße aus Kroatien. Paul und ich sind jetzt schon zwei Wochen hier, und
der Urlaub ist wirklich schön
Hanna

Колку долго е Хана на одмор?

Karl ist Leistungssportler. Er schwimmt fünfmal in der Woche. Nach dem Training
ist er sehr müde, muss aber die Hausaufgaben machen. Manchmal macht er sie
am Wochenende.

Колку често оди Карл на пливање?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Karl ist Leistungssportler. Er schwimmt fünfmal in der Woche. Nach dem Training
ist er sehr müde, muss aber die Hausaufgaben machen. Manchmal macht er sie
am Wochenende.

Кога ги сработува домашните задачи?

Eine SMS:
Am Sonntag bin ich wieder zu Hause. Also, nur noch zwei Tage. Viele Grüße und
bis bald,
Hana.

Уште колку денови и останале на Хана од одморот?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Schon ein Jahr wohnt mein Bruder Hans in Hamburg, aber er findet die Stadt
nicht gut. In Bonn hatte er viele Freunde. Jetzt ist er ganz allein. Er bleibt nur zu
Hause und sieht fern.

Зошто градот Хамбург не му се допаѓа на Ханс?

Connys Mutter arbeitet den ganzen Tag. Sie kommt erst am Abend nach Hause.
Sie muss sich das Essen am Mittag selbst machen. Heute kocht sie Spaghetti und
sie hat auch ihre Mitschülerin Maria eingeladen.Wer isst heute zusammen?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Im Kaufhaus „C & A“ probiert Marina zwei Hosen an. Sie gefallen ihr ganz gut,
aber sie kann nur eine kaufen, denn sie hat nicht viel Geld. Gerade hat sie schon
3 Romane gekauft. 
Колку пантолони ќе си купи Марина?

- Manuel Altmann.
- Hallo, Manuel, hier ist Alex.
- Hallo, Alex. Was gibt´s denn?
- Kommst du mit ins Schwimmbad?
- Tut mir Leid. Ich kann nicht.
- Warum denn nicht.
- Ich muss hier sauber machen.
- Ach komm schon, bis fünf sind wir zu Hause.
- Also gut. Um 2 bin ich vor der Schule.Der Text ist  _____________.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

- Du, Мама, am Wochenende ist Flohmarkt. - Ja und?- Ich möchte mein
Skateboard verkaufen.- Aber warum, Julia?- Ach ich brauche es nicht mehr.
Дополни ја реченицата. Der Flohmarkt ist____________.

Conny war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den Bravo-Boys.
Wir haben ein bisschen über das Konzert gesprochen und so.

Каде била Кони за викендот?

Eine E-Mail:
Maja, was hast du am Wochenende gemacht? Antworte mir bald. Viele Grüße von

Conny.
Што очекува Кони од Маја?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Conny erzählt: Eigentlich finde ich Tom ziemlich nett, aber so süß wie Teddy ist
er natürlich nicht und er kann nicht so gut wie Teddy singen. Кој исказ е точен?

Viele Grüße von der Insel Rügen. Jörg und ich sind jetzt schon zwei Wochen hier,
aber der Urlaub ist nicht besonders schön. Ich möchte am liebsten zurück nach
Hause. Зошто Xана сака да си оди дома?

Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr. Die Schüler müssen ___________ sein.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Welche zwei Tage gehőren zum Wochenende?

Доврши ја реченицата:
Carla ist erkältet.Sie hat ___________.

Доврши ја реченицата:
Morgens trinken die Kinder immer __________.

Доврши ја реченицата:
Wo ist es nur? Ich suche  ___________.
 



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

- ______________________?- Danke, gut.

Die VII Klasse wandert schon eine Stunde.Nun machen die Kinder Pause.Alle
packen ihr Essen aus,denn sie haben Hunger.
Was machen die Kinder in der Pause?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши ја реченицата:

Die Jungen spielen gern Fuβball und sie gehen  ___________.

Одговори на прашањето:
 „________ ihr heute Nachmittag zu uns kommen?“



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја точната форма од глаголот:
  „Letzten Sommer ________ Anne und Erika bei ihren Groβeltern in Frankreich.“

Du möchtest allein sein. Was sagst du?

Одговори на прашањето:
 „Wo findet jedes Jahr das Oktoberfest statt?“



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Sascha ist im Urlaub in Spanien.Das Wetter ist herrlich und er macht jeden Tag   

einen Spaziergang am Meer.

Was macht Sascha am Meer?

Доврши ја реченицата: 
 „Mein Vater hat einen Bruder.Er ist mein_________.“

„Ich muss sofort essen.Ich habe so einen__________.“



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши ја реченицата:
 „Die Sonne scheint so hell .Es ist __________.“

Am Anfang des Schuljahrs bekommen die Schüler  immer einen
neuen___________.

Дополни ја реченицата со соодветниот предлог:
 „_______ 20.00 Uhr bin ich vor dem Theater.Ich warte auf dich!“

Дополни ја соодветната форма на глаголот:
„Gestern hat Maria Geburtstag gefeiert.Dort _________ wir viel _________.“



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со соодветниот прилог:
„Isst du gern Nudel?Nein,ich esse ________  Gemüse.“

Дополни ја соодветната форма на глаголот:
„Schüler,________ bitte das Buch auf Seite 90 ____!“

Дополни ја соодветната форма на глаголот:
„Mario,_______ ihr gestern keinen Unterricht?“

Was sagt man zu Ostern?

- Was macht du am ________? - Ich lese Bücher.



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Wie gratuliert man zum Geburtstag?

Was essen die Kinder in der Pause?

Welche Jahreszeit ist richtig?

Lieber Herr Schulte, 
mein Sohn Peter ist die letzte Woche krank gewesen. Er hat Fieber gehabt und
hat die Englisch-Vokabeln nicht gelernt. Auch den Dialog für Deutsch hat er nicht
geschrieben. Er will das am Wochenende machen. Bitte entschuldigen Sie sein
Fehlen. 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Overbeck
Wer war letzte Woche krank?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Lieber Herr Schulte, 
mein Sohn Peter ist die letzte Woche krank gewesen. Er hat Fieber gehabt und
hat die Englisch-Vokabeln nicht gelernt. Auch den Dialog für Deutsch hat er nicht
geschrieben. Er will das am Wochenende machen. Bitte entschuldigen Sie sein
Fehlen. 
Mit freundlichen Grüßen 
M. Overbeck
Wann schreibt Peter seine Hausaufgaben?

Elena ist 20 Jahre alt und ist Studentin .Sie macht jeden Morgen Sport. Sie steht
jeden Tag um 7.00 Uhr auf und geht eine Stunde ins Sportstudio. Dann duscht
sie und frühstückt. Danach fährt sie mit dem Fahrrad in die Universität. Mittags
macht sie eine Pause. Sie geht in die Cafeteria, trifft Freunde und isst etwas. An
zwei Nachmittagen hat sie frei. Dann geht sie schwimmen. Sie meint,Sport ist
gesund und tut gut.Was ist Elena von Beruf?

Elena ist 20 Jahre alt und ist Studentin .Sie macht jeden Morgen Sport. Sie steht
jeden Tag um 7.00 Uhr auf und geht eine Stunde ins Sportstudio. Dann duscht
sie und frühstückt. Danach fährt sie mit dem Fahrrad in die Universität. Mittags
macht sie eine Pause. Sie geht in die Cafeteria, trifft Freunde und isst etwas. An
zwei Nachmittagen hat sie frei. Dann geht sie schwimmen. Sie meint,Sport ist
gesund und tut gut.Wohin geht Elena in die Pause?



5. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Elena ist 20 Jahre alt und ist Studentin .Sie macht jeden Morgen Sport. Sie steht
jeden Tag um 7.00 Uhr auf und geht eine Stunde ins Sportstudio. Dann duscht
sie und frühstückt. Danach fährt sie mit dem Fahrrad in die Universität. Mittags
macht sie eine Pause. Sie geht in die Cafeteria, trifft Freunde und isst etwas. An
zwei Nachmittagen hat sie frei. Dann geht sie schwimmen. Sie meint,Sport ist
gesund und tut gut.Wie findet Elena Sport?

6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Како се нарекува внатрешниот глас кој нé тера да внимаваме што правиме?

Кое од наведените правила, НЕ може да се најде во училишниот кодекс?

Точните правила за правилно однесување, обраќање, начин на зборување и
облекување се викаат:

Како се вика помошта при заедничкото извршување на работата и
распределба на работата:

Во прочуената изрека на Мајка Тереза која гласи: „Светот не е гладен само
за леб, туку уште повеќе за љубов” се искажува:



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

,,Убав збор, златни порти отвара“ е народна поговорка која не поучува на:

Моралот, правењето добро и избегнувањето на злото е предмет на
изучување на:

Што е фер-плејот во спортот?

Моралните норми и постапките ни ги покажуваат :

Маја е свесна за своите постапки и дела, свесна е дека погреши и си ја
призна грешката. Овој пример ни укажува на:

Како се нарекува врвната цел во етиката, која ја води личноста низ животот?

Кој миротворец ја посочувал вистината и вистинољубивоста како најголема
добродетел?

Она што е позитивно и корисно се нарекува:

Кое од долунаведените е етичка норма?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

,,Мисли глобално, дејствувај локално“ е основно мото на:

Што е морална норма?

Ганди на своите сонародници како најважна добродетел им ја
посочувал

Тино отиде во блиската продавница. Кога ги наплати прoдуктите на
каса му вратија повеќе пари отколку што треба. Како треба Тино да
постапи?

Што НЕ е етичка норма?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Пред тебе е поставена задача да пресудиш кој е во право во една
расправија помеѓу момче и девојче. Според што ќе се раководиш во
својата пресуда?

Што добива човекот со  доброто однесување во јавноста?

Која од следниве изреки е на познатиот револуционер  Гоце Делчев? 

Како во етиката го нарекуваме највисокото добро, она што не води
низ животот и претставува извор на другите вредности?

Што од долунаведеното е спротивно на праведноста?

Кој од долунаведените искази ни укажува на вистинољубивост?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Толеранцијата  е неопходна во доброто однесување, а тоа значи:

Пристојноста,  довербата, грижата, помошта, разбирањето се елементи на:

Кога наставничката ги применува правилата за оценување, подеднакво за
сите ученици, таа е:

Која личност, борејќи се против расизмот и за праведен свет, ја изкажала
реченицата ,,Имам сон...“?

,,На лагата и се кратки нозете“ е народна поговорка  која не поучува
да ја одбереме:



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

 Што е добродетел?

Од што може другите да ги видат нашите избрани вредности, норми  и
личната етичка култура?

Лажењето во семејството води кон?

Златното етичко правило гласи:

Што треба да правиме ако сакаме добро да се однесуваат кон нас? 

Која е изреката на Жорж Брак?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Коста секогаш внимава на моралот, не лаже, не краде, се труди да
работи добро, ги извршува своите обврски и плаќа сметки, не
навредува. Тој е:

Кога сакаме нешто да означиме како позитивно, нешто што чини
велиме дека има:    

,,Однесувајте се пристојно и со почит кон другите“ е основно правило на:

Кое од овие правила НЕ би се нашло во некој училиштен кодекс?

Заокружи ја реченицата со која се изразува добро однесување на моето
другарче кон мене.

Кое од  наведените  видови на однесувањe во јавност, НЕ припаѓа во бонтон?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Што е универзална етика?

Што се подразбира под добро?

Kој исказ покажува дека се однесуваме етички во училиштето?

 Која е познатата изрека на Мајка Тереза?

Што е морал?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Милан му заповеда на Игор да му ја напише домашната задача, притоа
заканувајќи му се дека нема да игра фудбал во нивната екипа доколку не ја
исполни наредбата. Игор не сака да го стори тоа и вели дека тоа е спротивно
на неговите ставови за другарство. Што може да се каже за постапката на
Игор?

Позната е изреката на Гоце Делчев: „Јас го разбирам светот како поле за
културен натпревар меѓу народите”. Која е пораката на изреката?

Ако во човековата заедница постои општествен морал како основа за
однесувањето на луѓето во неа, тогаш тоа значи дека членовите на
зедницата:

Михаел водејќи се од мислата „Ќе го правам она што мене ми го направија“,
сакаше да му возврати на другарчето, па почна да пишува на таблата
погрдни зборови за него. Каква е неговата постапка?

Маја им вели на своите родители дека кон своите деца ќе постапува онака
како што тие постапувале кон неа. Таа смета дека љубовта и грижата која
родителите ѝ ја пружиле е најдобар начин и таа да им го пренесе на своите
деца тоа што е добро. Кое етичко правило ќе го примени Маја?

Кога човекот го избира Доброто наспроти Лошото, тој избира на кој начин ќе
живее и како ќе се однесува. Таквиот избор влијае на:

Кој од наведените искази НЕ е етичка препорака?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

„Тргај се од злото (лошото) и прави добро” е основната етичка заповед на
свети Климент Охридски, преку која тој истакнува дека:

Која е познатата етичка порака на свети Климент Охридски?

„Должност е да се прави добро секому, секогаш и со цело срце”. Со овие
зборови Мајка Тереза порачува да не се однесуваме:

Марко го скршил мониторот на еден од компјутерите во својата училница и ја
префрлил вината на Јасмина. Јасмина не можела да докаже дека не го
сторила тоа, бидејќи сите ученици биле на час по физичко образование во
спортската сала, а таа и Марко единствени останале во училницата да
дежураат. Постапката на Марко укажува на:

Големиот германски филозоф Имануел Кант сметал дека ако исчезне
праведноста, човечкото живеење ја губи вредноста. Според тоа, каков ќе
биде животот на луѓето во неправедно општество?

Кога вашето училиште ќе добие еко-знаменце, тоа значи дека учениците,
наставниците и сите вработени:



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Кога се случи голем земјотрес и цунами во Јапонија, луѓето од целиот свет
донираа помош за настраданите. Многу семејства од Европа и целиот свет
поднесоа барање за вдомување и усвојување на децата чии родители
настрадаа во таа природна катастрофа. Делата на добрите луѓе во светот се
совпаѓаат со ставовите на Алберт Швајцер, а тоа е:

Откако Бојан заминал на операција на раката, тој отсуствувал од часовите
еден месец. За целото време на отсуството на Бојан неговите другарчиња
доаѓале да му прават друштво, да си играат со него, но и да му ги запишат
сите задачи кои им ги задавале наставничките. Помошта од другарчињата
значи:

Ако сакаме да станеме морално доблестни личности, што треба да направиме
кога некои соученици со насилство, злоба или непријателство се однесуваат
кон нас?

На часот по етика Марко им раскажувал на своите соученици дека најмногу
сака да оди кај баба му во Чаир бидејќи со неговите другари Илир и Рамиз
даваат најмногу голови на фудбалските натпревари. Некогаш кога ќе почне
да пее оџата од блиската џамија и тој застанува со играта како и неговите
другарчиња, од почит кон нив. Која вредност постои помеѓу Марко, Илир и
Рамиз?

На вестите на телевизија е кажано дека некои деца биле оставени од
родителите на улица да питачат. Што НЕ поседуваат родителите на овие
деца?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Родителите на Давид се изненадиле кога дознале дека тој на училиште се
однесува дрско, безобразно и непристојно со своите другарчиња, но и со
наставничката. Тој дома секогаш бил послушен, примерен и ги почитувал
семејните обврски. На какво однесување нè учи етиката?

Јасна многу сакала да се дружи со Ермира бидејќи таа имала голема куќа,
скапи играчки, најскап телефон и таблет. Облеката ѝ била од најскапите
продавници. Ермира била главна во нивното друштво. Кога Јасмин ја прашал
зошто толку сака да биде најдобра другарка со Ермира, Јасна одговорила
поради тоа што е богата и нејзините родители се важни личности. Наспроти
ова, кој е вистинскиот начин според кој ги бираме пријателите?

Кога Едвин и Јана работеле на компјутерот на Јана и пребарувале податоци
за проектот по историја, Јана излезгла од собата за да ѝ помогне на мајка ѝ
да го постават ручекот. Едвин за тоа време ја чекал и воопшто не ги допрел
приватните пораки иако имејлот на Јана бил отворен. Во овој случај Едвин
покажал етичка доблест која е повразана со:

Во која заедница за првпат го учиме тоа што е добро и како треба правилно
да постапуваме?

Кои се основните морални сили кои треба да го држат семејството заедно?

Ако учениците се потпираат во знаењата едни на други при совладувањето
на новите содржини во учењето, тогаш која значајна етичка вредност постои
меѓу нив?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Тоа што не води низ животот и претставува извор на сите вредности кои ги
усвојуваме за да ја постигнеме врвната вредност, се нарекува:

Етиката не подучува како да направиме позитивен избор, со што ќе влијаеме
на постигнувањето на лична среќа, а тоа  е можно доколку одбереме да
правиме:

Како се нарекуваат добрите етички карактеристики, кои и овозможуваат на
личноста во секојдневните животни ситуации да дејствува на примерен
начин?

Горјана е нетолерантна и секогаш сака со насилство да покаже дека е во
право. Како ќе го оцените нејзиното однесување?

Кога за некој човек се вели дека претерува, оди во крајности, не може да ги
согледа и процени последиците од своето однесување, тогаш се мисли дека
тој всушност:

Што треба да направиш ако размислувањето на твојата другарка се
разликува од твоето мислење?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Во една дискусија родителите на Андреј и Јован зборуваат дека само со сила
може да се дојде до правдина во светот. Јован во еден миг им вели: ,,Вие не
сте ја разбрале поуката на Гоце Делчев за светот како поле за културен
натпревар помеѓу народите“. Која е пораката на која мисли Јован?

Која етичка област негува сочувствителност и грижа за секое живо битие?

Како се нарекува вредноста според која треба да им помагаме на луѓето кои
имаат потреба од помош?

За Аристотел врвна етичка постапка која човекот треба да ја постигне е
умереноста. За кои постапки Аристотел смета дека се најдобри?

Со кој наш етички празник се одбележува моралното значење на
проштевањето меѓу луѓето:

За  нашето училилиште зборуваат генерациите кои минале низ него, дека
тука научиле да пишуваат, ги стекнале првите другарства, добивале
награди, постигнувале успеси. Нашето училиште е корисно за сите, и затоа
го сакаат и препорачуваат. Кој етички поим може да се поврзе со нашето
училиште?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Ракометниот судија кој ги дели страните во натпреварот според својата
лична корист, а не им суди според правилата, велиме дека е:

Зошто со законот за задолжително основно и средно образование се
постигнува поголема праведност и еднаквост за учениците во општеството?

Кој од долунаведените искази  најдобро го искажува ставот за поседување
 информатичка етика?

Горан сакајќи да се подигрува со својата другарка Маја создаде лажен
профил и и испраќаше непристојни пораки. Неговото однесување е:

Кој од долунаведените аргументи е клучен ако се бориме за забрана на
медицински експерименти врз животните и нивно етичко третирање?

Семејството на Орхан западна во тешка состојба, откако татко му остана без
работа а мајка му се разболе. Нивните соседи се понудија да им помагаат во
храна и секојдневни обврски сè додека татко му повторно најде работа. Која
етичка вредност ја препознаваш во однесувањето на соседите?

Прочитај го наведениот цитат:
,, Земјата не му припаѓа на човекот, човекот и припаѓа на земјата. Тоа добро
го знаеме. Се е меѓусебно поврзано. Како што семејството е поврзано, така
светот е поврзан. Не е човекот творец на ткаенината наречена живот, туку
само конец во неа...“
Зошто ставот изнесен во цитатот е дел од биоетиката?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Еден од најголемите светски производители на чоколадо и други производи
од какао, го злоупотребува детскиот труд, принудувајќи ги децата за парче
леб да работат по цели денови на плантажите, во ропски услови. Тој што
бара правда и еднаквост за своите деца, а туѓите ги измачува, каков етички
суд заслужува?

Како треба да постапиме кога ќе видиме дека слепа личност преминува
улица?

Не зборувај дека треба да се прави добро, туку прави го! - рекол:

Што треба да направиме кога некого сме го навредиле?

Зошто го сметаме за морален начин на однесување и го одбележуваме
,,Денот без автомобили’“?

Ако луѓето имаат љубов кон својата земја, сакаат да ја унапредат, заштитат,
да ја бранат со збор и дело. За која вредност тие се залагаат?



6. Етика - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку во училиштето или на улица најдеме паричник, како треба да
постапиме?

Какви се постапките кои водат кон тешка повреда на хуманоста, како што се
војните, убивањето, повредувањето на луѓето или животните?

Во кој од долунаведените искази  ќе го препознаете барањето на свети
Климент Охридски?

Ако нашиот соученик е различен од нас според религијата или
националноста, ние треба:

7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Одделни написи на веб-дневникот (блогот) се нарекуваат:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

На блогот прикажан на сликата, најновиот запис има наслов:

Посетителот на веб-дневникот може да остави порака за одреден запис
(пост) преку опцијата за додавање:

Автор на веб-дневник се нарекува:

Личен дневник јавно достапен на Интернет во кој содржините покриваат
различни теми се вика:

Корисничкото име на сопственикот на веб-дневник се користи како:

Копирање, користење и уредување теми од веб-дневници претставува:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Едно од најчестите правила во компјутерската етика гласи:„Не го користете
компјутерот за:

Што е потребно да се направи за да се објави новонапишаниот запис во веб-
дневникот?

Во веб-дневникот вестите се објавуваат:

Кои активности може да ги изведува креаторот на блог при уредување на
содржината на блогот?

Полето означено со испрекината линија прикажано на сликата се нарекува.



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Колку параграфи има на сликата?

Под кое име е познато пишувањето во колони?

Објаснувањето на значењето на одредени зборови од текстот кои се наоѓаат
на крајот од страницата се вика:

Поимите портрет и пејсаж во програма за обработка на текст определуваат:

Во програма за обработка на текст, дел од текст кој завршува со притискање
на знакот за нов ред се вика:

Текстот кој се испишува во делот од горната маргина на секоја страна од
текстуалниот документ се вика:

Со кој број е означена формата на покажувачот кога глувчето покажува
хиперврска?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Како се дефинира проред во текст?

Текстот прикажан на сликата е напишан со различен:

Во програмата за обработка на текст празниот простор помеѓу текстот и
рабовите на страната се нарекува:

Во програмата за обработка на текст параграфите се одвоени со:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Во програмата за обработка на текст, каква измена е направена на текстот
прикажан на Слика 1 за да го добие изгледот како на слика 2?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Со која од понудените алатки во програма за уредување текст, даден текст
може да се преуреди во три колони, како што е прикажано на сликата?

На сликата е прикажан еден ист текст кој е уреден во програма за обработка
на текст со различен:

Во програма за обработка на текст коментар се става на:

Кој од наведените искази, во програмата за обработка на текст, поврзани со
хиперврска е точен? Хиперврската може да води до:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Што од следново НЕ подразбира форматирање на параграф во програма за
обработка на текст?

Ако во еден текстуален документ во кој е вметнат хедер и футер(заглавие и
подножје), го избришеме хедерот(заглавието), што ќе се случи со футерот
(подножјето)?

При пишување текст пишувајќи го зборот ИНФОРМАТИКА дел од зборот се
префрлил во нов ред (слика 1). Каде треба да се позиционира покажувачот
за да го соедини зборот, со помош на тастерот Delete од тастатурата?

Во програма за обработка на текст, извршено е нумерирање на страниците
во текстуалниот документ. Што ќе се случи при бришење или вметнување на
нови страници во текстуалниот документ?

Ева сака со еден клик врз сликата поставена на првата страна од документот
да премине на последната страна од документ. За таа цел Ева треба да
користи:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Со кој број е означен текстот во кој се почитуваат правилата за пишување
интерпункциски знаци?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

За да се добие текст во форма како што е прикажана на сликата потребно е
да се употреби алатката за:

Во програма за обработка на текст, ако положбата на граничниците е како на
прикажаната слика тоа значи дека:

Во колку колони се пишува текстот по активирањето на програмата за
обработка на текст?

Во програмата за обработка на текст бројот на страницата може да се
постави во:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Што треба Марко да користи во програмата за обработка на текст, за на
врвот на секоја страница да се испишува насловот на проектот?

За да се одбере печатач за печатење на некој документ во програмата за
обработка на текст, треба да се зададе наредба за печатење со помош на:

Со кој тастер од тастатурата се прекинува прикажувањето на
мултимедијалната  презентација?

Во мултимедијална презентација, на следен слајд може да се премине со
помош на тастерот од тастатурата:

Кои активности може да се изведуваат со слајдовите во мултимедијална
презентација?

Какви елементи може да се додадат во мултимедијална презентација?

Која активност НЕ може да се изведе со анимирани објекти во
мултимедијална презентација?

Во мултимедијална презентација при промена на редоследот на слајдовите
НЕ се менува:

Кој од наведените искази, поврзани со поставување на хиперврска во
мултимедијална презентација е точен?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој поглед е прикажана презентацијата зададена на сликата?

На која од наведените слики е прикажана шема на слајд која содржи место
за наслов и слика?

Во презентација, изработена со мултмедијална програма, Ања сака на секој
слајд да постави хиперврска со последниот слајд. Дали Ања може да го
направи тоа?

Кој тастер нема да изврши премин од еден на друг слајд во презентацијата?

На каков начин може да се активира аудиозапис во програма за
мултимедијална презентација?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Работниот документ изготвен во програмата за табеларни пресметки се
состои од работни:

Со кои ознаки се означени хоризонталните редови во активен  документ во
програмата за табеларни пресметувања?

Кој број ја означува правилната форма на покажувачот при автоматско
пополнување на ќелии во програмата за табеларни пресметувања?

Пресекот на редици и колони во програмата за табелирање се нарекува:

Активна ќелија е прикажана на сликата со реден број:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Што од наведеното може да биде адреса на ќелија, во работен документ
изготвен во програмата за табеларни пресметувања?

При внесување на броеви, во програмата за табеларни пресметувања,
Бајруш забележал дека тие се порамнуваат во однос на десната страна на
ќелијата. Дали Бајруш може да го промени порамнувањето на броевите?

Во кој од следните изрази погрешно е напишана формула во програмата за
табеларни пресметки?

Во програмата за табеларни пресметувања, резултат на функцијата
MIN(А1:D1) ќе биде претставен со: 

Кој е резултатот од функцијата MIN(A1:B3)?

Што може да содржи ќелија од работниот документ изготвен во програмата
за табеларно пресметување?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Кој работен лист е активен на прикажаната слика?

Која е адресата на ќелијата означена со задебелена рамка?

Ако во програмата за табеларни пресметувања креираш табела со податоци
од 10 студенти кои живеат во ист град, колоната со име ,,место на живеење“
може да ја пополниш користејќи:

Во програмата за табеларно пресметување, во ќелијата А2 внесен е бројот
15. Кој е точниот резултат по пресметувањето на формулата “=А2/3+3*2 “?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку формулата од ќелијата B3 се копира во ќелијата D4, тогаш во неа ќе
биде пресметан резултатот според формулата:

Која вредност ќе се впише во ќелијата А3?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Александра прави проект во програма за обработка на текст. При пишување
на воведниот дел, еден збор и се префрлил во нов ред како што е прикажано
на сликата. Каде треба Александра да го постави покажувачотза да го
соедини повторно зборот со помош на тастерот Backspace?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Колку зборови ќе се пронајдат во горенаведниот текст со употреба на
алатката за автоматско пребарување (Find/Најди) ако во полето за текст кој
се бара се внесе зборот „ели“?

Одговори со кој број ќе биде обележан зборот „ливади“ во горенаведениот
текст, доколку се постави фуснота за него.



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Одговори кој збор од прикажаниот текст претставува хиперврска.

При форматирање на даден текст во програма за уредување текст случајно
двапати сте кликнале на aлатката за нов документ,така што сега имате
отворени:

При пишување на текст, во програмата за обработка на текст, Љуме наместо
„love“ напишала „lobe“ насекаде во текстот. Со кои наредби најбрзо може да
ја поправи грешката?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Во програма за обработка на текст, текстот може да добие облик како на
прикажаната слика со помош на:

Миведете во еден документ во програмата за обработка на текст креирала
хиперврска кон веб-страницата http://bezbednonainternet.org.mk/. Кога
следниот ден го отворила документот на домашниот компјутер и повторно се
обидела да ја активира хиперврската, тоа не и успеало.Која е причината за
тоа?

Во програма за обработка на текст Горан изработил текстуален документ за
своето училиште од 70 страници. Но при секое појавување на името на
училиштето недостасува буква. Одговори како Горан најбрзо да ја поправи
грешката. Горан:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Специјалните ефекти кои се користат при преминување од еден на друг
слајд се нарекуваат:

Крсте сака во својата мултимедијална презентација да постави автоматско
времетрање на секој слајд. На кој начин ќе го напрви тоа?

Во програма за мултимедијална презентација, Мартин, на првиот слајд
поставува хиперврска која води до 5-тиот слајд. Истата хиперврска ја копира
и ја вметнува и на вториот слајд. Каде ќе води хиперврската поставена на
вториот слајд?

Што НЕ треба да се поставува на слајд кој содржи хиперврска?

Азра сака слајдовите од нејзината мултимедијална презентација да имат ист
„изглед“. За таа цел Азра треба да користи ист:

Кате сака да додаде анимациски ефекти на слика во слајдот, но тие опции се
со сива боја и не може да се активираат. Зошто?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Кога ја користиме опцијата Слајд шоу во програма за мултимедијални
презентации, тогаш изведуваме:

Определи ја положбата на ќелијата обоена со жолто на прикажаната слика.

Која формула ќе се примени во ќелијата В3 за да се пресмета колку пари и
останале на Ана?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Определи кој резултат ќе се пресмета со примена на формулата А3+С1.

Со која од наведените формули ќе се пресмета сумата на содржината во
ќелиите од А1 до А6?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Во програма за табеларно пресметување е зададена табела како на
прикажаната слика. Одговори како ќе се пресмета кој ученик е највисок.



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Определи со кој графикон се претставени податоците од Табела 1 на
прикажаната слика.

Која од наведените функции во програма за табеларно пресметување, ќе го
прикаже најмалиот елемент од колоната Ј,почнувајќи од редица 1 до редица
8?

Во програма за табеларно пресметување во ќелијата D1 е впишана
формулата =C2+7. Ако формулата се ископира D2, тогаш таа ќе го има
обликот:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Во програма за табеларно пресметување во ќелијата B1 е впишана
формулата =A1+7. Ако формулата =A1+7 се ископира во ќелијата C1, тогаш
таа ќе го има обликот:

Според податоците во табелата, на сликата е прикажан графикон за
просечни температури за градот:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

На сликата е прикажано користење на автоматско пополнување во колоната
C.Што ќе се запише во ќелијата С2, ако вредноста во С1 е добиена како
резултат на формулата =А1+В1?

Во програма за табеларно пресметување направена е табела „Џепарлак“. Со
која од понудените опции можеш да добиеш колку денари ти останале во
понеделник и што можеш да искористиш за да ги добиеш резултатите и за
останатите денови?



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Во програма за табеларно пресметување направена е табела за роденденски
трошоци.Како ќе ги пресметаш трошоците за првиот продукт за да при
пресметките за останатите продукти ја користиш опцијата за автоматско
пополнување.

Користејќи ја зададената табела во програма за табеларно пресметување,
резултатот од формулата =А2+В3 е:



7. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Каде треба да се постави покажувачот за да се нумерираат сите страници во
текстуален документ од 22 страници?  

8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

На кои слоеви се делело населението во средниот век?

Кој настан  го означил почетокот на таканаречената  „Големата преселба на
народите“? 

Кој ја основал државата на Франките?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Новата религија која се појавила на почетокот на VII век била наречена:

Што се склавинии?

Доколку на час по историја се спомнува поимот глаголица  тоа се однесува
на:

Што значи поимот тетрархија?

Која година се одиграла битката на Беласица?

Против кого било насочено востанието на Ѓорѓи Војтех?

Како биле наречени средновековните трговски здруженија?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку си бил сопатник на Кристофер Колумбо според неговото убедување
си учествувал на:

На кој група племиња припаѓаат владетелите Клодовик и Карло Велики?

Преминувањето на Мухамед од Мека во Медина за муслиманите значи:

Што се случило со староседелското население по доселувањето на Словените
на Балканот?

Богомилите и богомилското учење сметале дека:

По своето уредување Самуиловата држава била:

Кога македонската црква била издигната во ранг на патријаршија?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

При колонизацијата турските јуручки племиња кон христијанското население
се однесувале:

Големата преселба на народите е важна за европската историја затоа што:

Дејноста на Кирил и Методиј има општословенско значење затоа што:

Царот Самуил НЕ се сретнал со словенските просветители Климент и Наум
затоа што:

Занаетчиите со ист занает се здружувале во:

Што конструирал Галилео Галилеј?

Доколку си бил сопатник на морепловецот Америго Веспучи тогаш си сведок
дека тој успеал:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Освојувањето на Константинопол во 1453 година од османлиите го означува:

Доколку си бил член на феудалното семејство Топија во XIV век тогаш твоето
семејство успеало:

Кој стоел на чело на османлиската држава?

Феудалниот господар Добромир Хрс во есента 1185 година се осамостоил со
седиште во градот:

Каде се наоѓала престолнината на самостојниот господар Стрез?

На кнежевството на Алексеј Слав најголема опасност му се заканувала од :



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку си бил припадник на војската на Волкашин и Углеша, во битката кај
реката Марица, која се одиграла во 1371 год. тогаш си бил учесник:

Кој град бил престолнина на кралството на Волкашин?

Браќата Јован и Константин Драгаш ги завладеале поранешните владенија
на:

Доколку си бил верен војник на  Ѓерѓ Кастриот-Скендер-бег во Нишката
битка која се одиграла во 1443 година тогаш:

На 2 март 1444 год. се одржала првата средба на албанските благородници,
позната како:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

За што бил назначен ајдутскиот водач Карпош од страна на Османлиите за да
го придобијат на своја страна?

Од кој град Карпош раководел со востанието?

Какви убедувања имале хуманистите?

Во времето на која династија во XII век Византија почнала повторно да
зајакнува?

Што претставуваат спахиите во османлиската држава?

Зошто балканските земји биле лесен плен за Османлиите?

Кој албански благородник се оженил со ќерката на српскиот жупан Стефан
Немања, која воедно била внука на византискиот цар Алексиј III Ангел?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

На кој начин албанските феудалци се обидувале да се ослободат од
османлиската власт?

Каде се наоѓала престолнината на независното кнежевство на Алексиј Слав?

Што се случило со Серската и Прилепската држава по битката на реката
Марица?

Што е заедничко за Кратовскиот, Лесновскиот, Трескавичкиот и
Слепчанскиот манастир?

Што е заедничко за Ѓерѓ Кастирот Скендербег и Карпош?

Меѓународното значење на отпорот на Ѓерѓ Кастриот Скендербег се состои од
тоа што:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Што е сличноста помеѓу Скадарското кнежевство и Драчкото кнежевство? 

Со која феудална фамилија се поврзува создавањето на  Скадарското
кнежевство?  

Доколку си бил припадник на семејството Балшиќи во периодот 1359-1370
год., тогаш си учествувал при: 

За автор на првото писмо напишано на албански јазик се смета драчкиот
епископ:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Што имаат заедничко востанието на Пјетер Богдани и Карпошевото
востание?

Доколку  твојата група добила задача да дискутира за  книгата “Мешари”, 
всушност,  треба да се напомене дека тоа е:

Кои од наведените настани се случија кон крајот на X век на територијата
Македонија? 

Востанието Ника избувнало во времето на императорот:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Како се нарекува периодот од крајот на V век  до XI век?

Кој ја започнал Големата преселба на народите?

Колку века постоела Византија?

Клодовик ја прифатил христијанската религија:

Кој фактор најмногу влијаеше за распадот на Западното Римско Царство?

Територијата која се простирала помеѓу Балтичкото море и Карпатските
планини се смета за првата татковина на: 

Врховен бог кај Словените бил:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Првата словенска азбука ja создале

Во кои византиски теми припаѓале повеќето албански територии?

Кој од наведените настани представува дефинитивна победа на
османлиската војска против Византија?

Кој град станал престолнина на Второто Бугарско Царство?

Како се нарекувала првата средновековна српска држава?

Како се нарекувале византиските управни области односно теми под кои
потпаднале албанските територии во првата половина на IX век?

Што е заедничко за Сагудатите, Берзитите, Велезгитите, Струмјаните?

Каде се населило словенското племе Ринхини?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Која била целта на Сојузот на словенските племиња предводен од Пребонд?

Кој бил водач на востанието во Македонија во 1040 година против
византиската власт?

Во која година свети Климент бил именуван за прв словенски епископ?

Охридската книжевна школа се смета за:

Какво било влијанието на Византија врз соседните народи и држави?

Каде се наоѓала првата претстолнина на Самоиловата држава?

Петар Делјан бил син на:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку си бил припадник на македонската војска предводена од Самуил
тогаш за најголема победа би ја сметал:

Која година се случила најголемата опсада на Солун од страна на Словените?

Во битката кај местото наречена Трајановата Порта во 986 год.  браќата
Самуил и Арон извојуваа победа над:

Зашто Кристофер Колумбо жителите на Америка ги нарекол Индијанци?

Создавањето на словенската азбука го забрзало:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Богомилското движење во Македонија се појавило за време на:

Прв помошник на султанот бил:

Како се однесувале словенските племиња за време на доселувањето во
Македонија во однос на религијата?

Одговори што од наведеното се смета за позитивна последица од појавата на
хуманизмот.

Што значи поимот ренесанса?

Како се викал последниот византиски цар?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Поимот хуманизам потекнува од:

Што се смета за главен повод за големите географски откритија?

Главна карактеристика за периодот на владеењето на Стефан Душан
претставува?

Кој од наведените личности бил прв преставник на Арбериското кнежевство
формирано во XII век? 

Центар на кнежевството на Прогон при крајот на XII-иот век бил:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Кој е хронолошкиот редослед на средновековните албански кнежевства?

На чело на Драчкото кнежевство бил кнезот:

Феудалната фамилија Балша го создала:

Формула е пагезимит ("Формула за благослов") се смета за:

Договорот за создавање „Албанско кралство“ под врховна власт на Карло
Анжујски бил склучен во:

Кој од наведените настани го означил дефинитивното пропаѓање на
Византиското царство?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Во Османлиската држава тимар се нарекувал имотот на:

Зошто Османлиите лесно ги освоиле териториите на Албанија?

Преславската книжевна школа е значајна за:

Паѓањето на Константинопол под османлиска власт во 1453 год. претставува
крај за:

На кој начин Србија целосно потпаднала под османлиска власт?

Што се подразбира под поимот ајдутсво?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Во што се состои историското значење на Мариовско-прилепската буна?  

Кој бил на чело на ајдуците?

Што било заедничко за Добромир Хрс, Стрес и Алексеј Слав?

Доколку си живеел во Полог на почетокот на XIII век, твојот крај бил во
состав на:

Во која битка загинал деспотот на серската држава, Јован Углеша?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Зошто браќата Волкашин и Јован Углеша НЕ учествувале во Битката на
Косово Поле 1389 година? 

По смртта на Јован Оливер со неговите феудални владенија владееле:

Во кој период со Прилепското кралство владеел кралот Волкашин?

Што од наведеното представува Маричката битка во 1371 год. за историјата
на Балканот?

Што е заедничко за Крал Марко и за Константин Драгаш?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Која била една од главните причини за отпорот против османлиската власт
на населението во Македонија во текот на XVI век?

Зошто еден дел од балканското население на почетокот доброволно ја
прифатило исламската религија?

Какви обврски имала рајата во османлиската држава?

Кога била укината Охридската архиепископија?

Зошто во периодот од 1443 до 1468 год., османлиската власт не успеала да 
воспостави своја власт на дел од албанските територии? 



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Кога било кренато Карпошовото востание?

По смртта на царот Душан територијата на Македонија:

Кој е автор на книгата “Историја на животот и делата на Скендербег”
напишана во 1508-1510 ?

Ајдутските дружини биле составени од:

Кој македонски преродбеник ја напишал поемата „Скендер-бег”?

Востанието што го предводел епископот Пјетр Богдани избувнало во:

Кои градови ги ослободил Карпош со своите востаници?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Во текот на која битка Ѓерѓ Кастриот Скендер-бег ја напуштил османлиската
војска?

Кој град се смета за симбол на албанскиот отпор против османската војска во
текот на XV век?

Кога започнал процесот на исламизација на Балканот?

Зошто австрискиот генерал Пиколомини наредил да биде запален градот
Скопје?

Кој е точниот хронолошки редослед на востанијата:

Востанието на Пјетер Богдани и на Карпош се случиле во:

Источното Римско царство се формирало:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

На која територија било населено словенското племе Војунити?

При поделбата на Римското Царство поголемиот дел на илирските области
припаднале на:

Кој од наведените личности бил на чело на словенското племе Берзити?

Називот Астибо е старото име на денешниот град:

Пребонд бил водач на словенското племе:

Кој бил наречен „господар на целата територија на Албанија“ во средината
на XIV век?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Што е заедничко за Франческо Петрарка, Данте Алигери и Никола Коперник?

Доколку си студент на Болоњскиот универзитет тоа значи дека студираш на:

Со изреката „Сепак се врти” Галилео Галилеј го потврдил:

Каква улога имал градот Трново во историјата на Бугарија?  

Кој  хронолошки редослед одговара на владеењата на средновековните
српски владатели? 



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој век за првпат во историските извори се спомнуваат Албанците? 

Михаил Ангел Комнен го создал: 

Кој кнез на Арберија бил наречен Голем Архонд?

По која битка османлиската војска почна ги зазема албанските територии?

Што е заедничко за Јован Углеша и Волкашин?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку си живеел во Скопје во 1392 год. тогаш си бил сведок на: 

Во 30-тите години на XV век на чело на албанскиот отпор против османската
власт бил:

Карпошовото востание и истовремено востанието на Пјетер Богдани биле
потпомогнати од:

Меѓу востаниците Карпош бил нарекуван:

Во што се состои историското значење на Карпошовото востание?

Кој охридски архиепископ бил принуден да даде писмена оставка по која
Охридската архиепископија била укината?

Првото средно училиште на територијата на Албанија во кое наставата се
одвивала на грчки јазик било „Нова Академија “ и било отворено во:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Во кои европски градови започнале хуманизмот и ренесансата?

Од каде потекнувал македонскиот музички творец Јован Кукузел?

Како учесник на востанието во 969 година предводено од браќата Давид,
Мојсеј, Арон и Самуил си се борел против:

Периодот на средниот век  од XVI век до крајот на XVII век  се нарекува:

Рим во 454 година  бил нападнат и опустошен од страна на:

Во 1054 година во христијанската религија дошло до:

Делото  „Илјада и една ноќ“ припаѓа на:

Источното Римско Царство било создадено со поделбата на:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Бугарската држава била најмногу проширена кон Македонија, Србија и
Албанија за време на владеењето на:

Во бугарската држава христијанството стана државна религија за време на
владеењето на:

Кој е првиот српски крал?

Како се нарекувал градот Велес пред словенското населување во
Македонија?

Азбуката создадена од Кирил и Методиј била составена од:

Кој бил првиот архиепископ на македонската црква?

Кој бил на чело на востанието против византиската власт кое избувнало во
1072 година?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Хуманизмот најпрвин се појавил во:

Морскиот пат за Индија го открил морепловецот:

Кој од наведените бил нарекуван  Кнез на Албанија?

Која е непосредната последица на Големата преселба на народите во текот
на IV и V век?

Кој од настаните го означува почетокот на средниот век?

Зошто Охридската книжевна школа се смета за прв словенски универзитет?

Кој од наведените настани ги поттикнал големите географски откритија?

Зашто Кристофер Колумбо жителите на Новиот континент ги нарекол
Индијанци?

Кој настан ја потврдил практично теоријата на Никола Коперник дека
Земјата има кружна форма?



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Која била една од главните  причини за слабиот отпор при навлегувањето на
осмалиската војска на територијата на Албанија?

Кој од наведените кнезови во Македонија успеал најмногу да ги прошири
границите на своето кнежевство?

Кој од наведените одговори го објаснува поимот јатак?

Кој од наведените албански феудалци бил најуспешен во борбата против
осмалиските власти?

Каков карактер имал Лежанскиот сојуз создаден во 1444 година?

Во што се состои заслугата на Галилео Галилеј?

Кога Кристофер Колумбо пристигнал на островот Сан Салвадор бил убеден
дека:



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Најголемата административна единица во османлиската држава се
нарекувала:

Доколку од  средновековната држава биле создадени државите Франција,
Германија и Италија, тогаш се работи за:

Анализирај и одговори зошто 622 година муслиманите ја нарекуваат хиџра.

Анализирај и одговори што значи терминот муслимани.

Во местото Таор покрај Скопје се родил византискиот цар:
     

Што ги поврзува Јустинијан I, Михаил III,  Јован I Цимискиј, Василиј I и
Ираклиј?
       

Доколку си дел од воената дружина на Атила, твоето племе е значајно по:
           



8. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Анализирај и одговори како јужните Словени го примиле христијанството.
           

Што ги поврзува имињата Берзити, Дукљани, Струмјани, Вајунити и
Милинзи?

Доколку тој бил прв братучед на Гаврил Радомир, син на царот Самуил,
тогаш тој бил:

Зошто била укината Охридската архиепископија?

9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој век започнала старословенската писменост?

Која особеност од наведените е карактеристична за македонската
варијанта на црковнословенскиот јазик?

Како се викал првиот литературен словенски јазик?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Пронајди која од посочените особености е карактеристична за
македонската варијанта на црковнословенскиот јазик.

Која особеност од наведените е карактеристична за македонската
варијанта на црковнословенскиот јазик?

Според начинот на образување каква согласка е М ?

Според начинот на образување каква согласка е Ј ?

Според начинот на образување каква согласка е Ќ ?

Определи во кој збор од реченицата: Крсте редовно тренира ракомет,
има слоготворно Р.

Пронајди го зборот кој е погрешно напишан (така звучи, но поинаку
се пишува).

Пронајди го зборот кој е точно напишан.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој од сложениве зборови акцентот е точно обележан?

Во кој збор има отстапување од третосложното акцентирање?

Одреди кој од наведените зборови пр
етставува заменка.

Која од наведените именки е во среден род?

Определувањето на именките се вика:

Кај која зборовна група од наведените,  ги бележиме граматичките
категории: род, број и член?

Која од наведениве именки нема множинска форма?

Која од именките е во множинска форма, а се однесува на еден и на
повеќе предмети?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Пронајди го свршениот глагол.

Кој од наведените глаголи е несвршен?

Колку лица разликуваме кај глаголите во множина?

Колку лица разликуваме кај глаголите во еднина?

Сите придавки кога се во множина завршуваат на:

Определи го видот на придавката златен.

Кој број има форма за сите три рода?

Во македонскиот литературен јазик се користат посебни бројни
форми кога има определена бројност на лица од:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во реченицата: Вие се вративте во куќата, кој вид збор е во функција на
подмет?

Ние стигнавме во куќата.
Кој збор во оваа реченица е создавачки член?

Определи
го предметот во реченицата
: Марко игра кошарка на улица.

Определи го предметот во реченицата: Вчера баба направи пудинг.

Кој од наведениве зборови може да биде атрибут?

Определи го видот на зборот таблет.

Од наведениве парови хомоними се:

Кој од наведените начини е најсоодветен за проверка колку
учениците знаат да ги применат правописните знаци?

Која од наведените реченици содржи збор во кој на крајот согласката
е погрешно претставена (тоа подразбира наместо звучна согласка
стои безвучна согласка).



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одговори која реченица содржи збор во кој согласката на крајот од
зборот не е точно напишана (стои безвучна согласка, а на крајот
треба да стои звучна согласка).

Определи ја реченицата во која е употребен збор со согласка, а  која
согласка на крајот од зборот е погрешно напишана (стои безвучна, а
треба да стои звучна согласка).

Одреди во која  реченица има збор со слоготворно Р .

Пронајди во која реченица има збор во кој е употребено слоготворно
 Р.

Пронајди во која реченица има збор кој отстапува од третосложното
акцентирање.

Одреди ја реченицата во која е содржан збор што отстапува од
третосложното акцентирање.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Која од наведените именки со граматички машки род се однесува и за
лица од женски пол?

Која од наведените именки со граматички женски род се однесува и
за лица од машки пол?

Пронајди во која од наведените реченици има именка во множинска
форма, а која именка може да означува предмет во еднина и
предмети во множина.

Определи ја реченицата во која има именка напишана во множинска
форма, а која се однесува за предмет кој е во еднина и за предмети
кои се во множина.

Одреди во која од наведените реченици е употребена именка која
има колебање во родовата припадност.

Пронајди во која реченица има именка кај која постои колебање во
родовата припадност.

Во која реченица е употребена именка која покажува колебање во
родовата припадност?

Пронајди ја реченицата каде е употребена избројана множина.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Од наведените реченици, определи во која има употребено обична
множина.

Во која реченица е употребена обична множина?

Пронајди ја реченицата каде има употребено збирна множина.

Во наведените реченици пронајди го глаголот од несвршен вид.

Која од наведените реченици содржи глагол кој е од свршен вид?

Одреди во која реченица има глагол од свршен вид.

Одреди во која реченица глаголот е прикажан во прво лице еднина.

Одреди во која реченица глаголот е прикажан во прво лице
множина.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди во која реченица глаголот е прикажан во второ лице еднина.

Одреди во која реченица глаголот е прикажан во второ лице
множина.

Одреди во која реченица глаголот е прикажан во трето лице еднина.

Одреди во која реченица глаголот е прикажан во трето лице
множина.

Пронајди ја реченицата каде дејството се случило во минатото.

Одреди во која реченица дејството се извршило во минатото.

Определи во која реченица е употребена бројна придавка.

Пронајди ја реченицата каде има употребено заменска придавка.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Определи во која реченица е употребена описна придавка.

Определи во која реченица има употребено материјална придавка.

Во која реченица има употребено присвојна придавка?

Во која реченица е употребена степенувана придавка во компаратив?

Пронајди ја реченицата во која има употребено придавка
степенувана во суперлатив.

Во која реченица има употребено приближна бројност?

Во која реченица е употребена бројна форма за лица?

Во која реченица како подмет е употребена заменка?

Пронајди ја реченицата која содржи лична глаголска форма во улога
на прирок.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во која реченица е употребен глагол во лична глаголска форма во
функција на прирок?

Кој од исказиве претставува директен исказ?

Одреди ја реченицата каде има точно потцртан предмет.

Во која реченица е погрешно потцртан предметот?

Во која реченица има атрибут кој не е придавка?

Во која реченица атрибутот е заменка?

Во која реченица се употребени хомоними?

Во која реченица се употребени пароними?

Во која реченица се употребени синоними?

Одреди во која реченица има употребено неологизам.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој правописен знак недостасува во потцртаниот збор во
дијалектниот исказ: Во собата има плно луѓе.

Зборот мотив води потекло од:

Текстот на авторската песна е:

Една иста народна песна во зависност од подрачјето каде се
интерпретира може да се слушне различно. Тоа значи една иста
народна песна има повеќе:

Според тоа од кого е создадена поетската творба, разликуваме:

Пејзажните песни спаѓаат во:

Патриотските песни спаѓаат во:

Љубовните песни спаѓаат во:

Хумористичните песни спаѓаат во:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Песните во кои се опеани чувствата кон саканата/саканиот се викаат:

Поттикот при читањето литературни творби да создаваме слики е
поврзан со:

Зборовите во литературните творби кои нè упатуваат на одредени
звуци се поврзани со примената на:

Од колку стихови ќе составиш строфа за да биде моностих?

Од колку стихови ќе составиш строфа за да биде дистих?

Од колку стихови ќе составиш строфа за да биде терцина?

Од колку стихови ќе составиш строфа за да биде катрен?

Строфата составена од два стиха се вика:

Строфата составена од три стиха се вика:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Римата може да биде машка, женска и дактилска според:

Со кој збор ќе го римуваш зборот води за да создадеш женска рима?

Во една песна кога римуваните зборови имаат по еден слог таа рима
се вика:

Во една песна кога римуваните зборови имаат по два слога таа рима
се вика:

Во една песна кога римуваните зборови имаат по три или повеќе
слога таа рима се вика:

Со стилската фигура ономатопеја
се
:

Стилската фигура каде се споредуваат две нешта, а врската за нивно
споредување е „како“, „ко“ и „как“, (во зависност од тоа дали
творбата е уметничка или народна) се вика:

Кои се клучните зборови за споредување кога се употребува
стилската фигура компарација?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Стилската фигура метафора уште се вика:

Наратор значи исто што и:

Раскажувачот кој раскажува настани како нему да му се случиле
претставува:

Доколку нараторот е главниот лик во делото, тогаш нараторот е
претставен во:

Раскажувачот кој има само увид во настаните кои им се случуваат на
ликовите е:

Подредувањето на настаните во причинско-последичен однос во
литературната прозна творба се вика:

Во која народна прозна творба се раскажува за одредена историска
личност?

Во кои творби на фантастичен начин се раскажува за постанокот на
некое езеро?

Како се вика народната прозна творба во која на фантастичен начин
се раскажува за појави од животот и природата?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во кои народни творби се раскажува за: светци самовили, вештерки итн.
?

Зборот мит има потекло од:

Митот според видот и формата претставува:

На што се мисли кога се вели дека народното творештво е богатство?

Во која етапа на драмскиот текст дејството го достигнува врвот во
својот развој?

Сатирата е дел од драмскиот вид:

Каков вид литературна творба претставува легендата?

Во кој вид драма се користат понови изразно-сценски средства?

Како се вика подморницата во романот „20000 милји под морето“?

Стихот, стофата, ритамот:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„Дождот штом почне в немир да ткае
завеса лека,
со неа листот ко солза ќе падне
на земјата мека“.

Овие стихови припаѓаат на:

„Жалај, моме, да жалиме,
како ќе се разделиме,
како ќе се разделиме –
јас од тебе, ти од мене...“

Овие стихови припаѓаат на:

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Над мојата земја
до небото
Пирин се крева.
Боровите в бура
илинденски приказни пеат.
Над Охрид модрината
во просторот се слева,
а подолу уште на Егејот далги се леат.“



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Овие реки и планини, овие житородни полиња мои
-го носат името на земјата што од срце ја љубам.
Ова сино небо, ова сонце бело со преливи на бои -би сакал вечно да ги имам
и денот ќе е убав.“

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Во нашата градина пролет цветна влезе
па украси бели започна да везе.
Шаренеат ене триста бели ради. Црешите се свечени ко невести млади.“

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Длабоко дишат широки ниви.
Јоргован мирис распослал в дворот,
белорун облак низ небо плива, сонцето – ерген повело оро.“



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Девојко црнокласице,
црно ми срце за тебе
како гајтанот на тебе!
Ела, девојко, по мене,
ела ми на наш виљает, тамо је лепо убао.“

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Ми остави насмевка налик принцеза, и кроток поглед од кој се ежам. Допир
од кој искрена стремеж блеска, во дневни мечти и вечерна треска.“

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат стиховите:
„Седна баба да вечераедна еребица, една еребица.Пак баба не јала, пак
баба не пила,баба била згојаснапак се не најала,пак се не напила.“

Според мотивот на кој вид песна припаѓаат стиховите:

„Модерна си имам жена, пријатели мои,
Граѓанка од добра куќа и од добар сој.
 
Косата си зачешлала како скубана, Како квачка накострешена со сто
пилиња.“



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Организацискиот состав на строфава според бројот на стиховите е:
„Ноќта ја крева црвената завеса.“

Организацискиот состав на строфава според бројот на стиховите е:

„Море, да видиш, да се чудиш, да се исплашиш, леле, три дни далеку да
бегаш, да не е сретиш.“

Организацискиот состав на строфава според бројот на стиховите е:

„Како да е, како да е
сепак треба да се знае дека вечна скопјанка е“.

Организацискиот состав на строфава според бројот на стиховите е:

„Светот полн е со правда
Но никој не ја знае
Таа во тебе страда
Надвор од тебе не трае“.
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Определи каква каква рима има во посочениве стихови:

„Сламки-кал-сламки-кал
дом пријатен, убав, мал.
Сламки-кал-сламки-кал дом пријатен, убав, мал.“

Определи каква рима има во посочениве стихови:

„Ние сме другарчиња петсекогаш подготвени за лет“.

Определи каква рима има во посочениве стихови:

„Мајка ми  клопче зеде и почна да го преде“.

Определи каква рима е застапена во следните стихови:
,,Таа птица светло – бела       брош од цвеќе  што ти сплела...“

Определи каква рима има во посочениве стихови:

„Овде је мрачно и мрак м‘обвива И темна м’гла земја покрива...“
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Определи каква рима има во посочениве стихови:

„Ние како птици летаме и како пролетни цветови цветаме“.

Одреди која стилска фигура е употребена во следниве стихови:

„Ауу, ауу, ауу! Пак сум силен млад, цела зима постам ќе умрев од глад.“

Определи која стилска фигури е употребена во следнава реченица:
Од далеку по полето се зачу гракање на гавран...гра-гра-гра.

Одреди која стилска фигура е застапена во следниве стихови:

„Заиграло јунакоо срце
Како вино во стребрена чаша, Как’ ракиа златна викиа“.

Одреди која стилска фигура е употребена во следниот извадок:
Марија е вредна како мравка.

Одреди која стилска фигура е застапена во следниве стихови:

„Ти си за мене златна месечина,
мирна и тивка заруменета зора.
Најубава си, моја грутка надеж. Сакај ме моја сребрена гулабице“.
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Одреди која стилска фигура е употребена во следниот извадок: Ти си
ми златно сонце кое неизмерно го љубам.

Определи во кое лице раскажувачот (нараторот) го раскажал
дадениот извадок:
„...Одев покрај ѕидовите на куќите внимателно гледајќи да не навлезам во
осончаниот простор. Здогледав еден чуден човек на кого му пријдов и со
истиот веднаш започнав разговор...“

Определи во кое лице раскажувачот (нараторот) го раскажал
дадениот извадок:
„Ова утро станав порано од вообичаено, се измив, појадував, а дури потоа се
облеков. Ова е голем ден за мене! Денес ќе одам на излет со другарите од
цело училиште...“

Во кое лице е раскажан следниов извадок?
„... Беше неразделен пријател со Дарко. Еден ден Дарко замина на подолго
патување, а тој остана сам. Нему му беше многу здодевно без Дарко затоа
секојдневно излегуваше пред улица и се надеваше дека од некаде ќе го
здогледа...“

Во кое лице е раскажан следниот извадок?
„...Слушна дека доаѓаат накај него и веднаш се подготви за таа долго
очекувана средба. Отиде на бербер се потстрижа и се избричи. Купи нова
кошула и чевли за да им се допадне...“



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

За името Кавадарци
 
За името на денешниот град има повеќе кажувања од кои почесто се
раскажуваат две. Во првото се говори дека јужно од Кулата, покрај Луда
Мара, некогаш имало голем камен и една висока топола, под која имало
извор со студена и пивка вода. Местото околу изворот било многу погодно за
пасење и пладнување на добитокот. Месноста ја викале Кавадар (топола
место). Од оваа сложенка прво бил изведен топонимот Кав-дар, а подоцна и
Кавадарци. На турски кавак значи топола, а дар значи тесно место.
Дадениот текст претставува:

За еден камен во Битола
            Над Битола близу до Кривата воденица имат еден камен со
илјадници оки голем. Секој битолчанец и битолчанка, кога ќе го видат со
очи, се ќе си речат тоа што чуле од стари за тој сиромав камен. Еве што
велаат битолчани за тој камен. Во старо време прикажуаат стари оти тој
камен бил многу далеку, од кај што бил сега; арно ама по Божја заповед се
си идел кај Битола поблизу, — не оти го видел некој кога да одел, ами
местото се сеќаало. Кај што стојал пред многу годиње, сега не стојал, сетуку
се приближуал и уверуани сет тукуречи мало-големо оти по Божји блаосов
некој ден ќе си влезел во Битола или на житни пазар или на Атпазар, без да
го види некој. Туку некоја утрина ќе му речел: — Добре ве најдов, стој по
тур стој, еве сум кај сум! Тешко и горко на тие што ќе се најделе во Битола:
изгиниште ќе било за сите! А пак ако се погодело во тој ден и езерото од
Пелистер да пробиет белите стени и да се испуштела водата, ете ти потоп за
Битола! Арно ама тоа никој не знаел кога ќе било: еден Господ знаел — ја
бидуа ја не бидуа.
Дадениот текст претставува:
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Зошто черешните фаќаат црви
              Ко шетал стопанот по земјава, черешната се пофалила:
- Од мене полична на светов немат нишчо друго! Тогај тој рекол:
-  Од тебе полична навистина немат, ама п’к од тебе погн’сна да немат!
Од тогај черешните фатиле црви и да се многу гн'сни.
Дадениот текст претставува:

                                                        За лилјакот
            Лилјакот вервеет оти прво бил с’здаден глушец. А кога во една црква
изел нафората, придобил крилја, за да летат по воздухот. Ама господ, за да
го м’чит за греот шчо сторил, му отмел гледањето во дење, а му го остаил за
ношја и го проколнал да живеит све во пусти и стари јапии (згради).
                        Затоа оттога и досеа лилјаците живејет во ветви и пусти
цркви.

Дадениот текст претставува:
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                                                                 За Сизиф
Сизиф бил син на Еол (богот на ветровите ) и бил најмудар во древните
времиња. Еднаш Сизиф му го покажал на речниот бог Азоп вртилиштето на
Зевс а овој за возврат му ветил дека ке избие студен извор со вода во градот
Коринт кој го основал Сизиф. Поради тоа предавство Зевс решил да го казни
Сизиф со тоа што го пратил богот на смртта Танатос да го одведе Сизифа
долу во мрачното царство на Хедес. Сизиф успеал да го закове богот на
смртта така да никој на земјата не умирал додека не дошол Арес богот на
војната да го ослободи. Одкако Танатос се ослободил пак отишол по Сизиф.
Но итриот Сизиф знаел дека кога тогаш ќе дојдат по него па и наредил на
женаси откако ќе го одведат да не го погребува неговото тело нити да дава
задушница или било какви жртви на боговите. Подземните богови Хадес и
Персефона долго време чекале жртва од жена му на Сизиф но попусто.
Тогаш итриот Сизиф му рекол на Хадес да го пушти за да отиде кај жена си и
ја наговори да почне да принесува жртви за боговите. Хадес го пуштил , а
овој нормално почнал пак да пирува и се радува бидејќи бил единствениот
кој успеал да се врати од царството на умрените... Дадениот извадок
претставува:
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Златното јаболко
На свадбата на Пелеј и божицата Тетида, Зевс требал да одреди која од
трите божици, Хера, Атина или  Афродита е најубава. Најубавата требала да
го добие златното јаболко со натпис  „најубава“. Ова јаболко пред Зевс го
фрлила божицата Ерида. Меѓутоа, Зевс не сакал да направи раздор бидејжи
Хера била негова жена, Атина ќерка, а Афродита поќерка. Одлучил овој
избор да го направи Парис.  Затоа го испратил богот Хермес да го побара
Парис, изгубениот син на кралот Пријам. Тој живеел во планинината Ида  и
не знаел дека е кралски син. За да го спаси, мајка му го потплатила убиецот
да го поштеди, го задоила мечка и израснал во прекрасно момче.
Заедно со Хермес  кај Парис дошле и трите божици. Хермес му соопштил
(рекол) дека Зевс наредил тој, бидејќи е мудар и убав, да пресуди која од
нив е најубава.  Тој наредил сите три да се соблечат  за да ги види убаво, но
тогаш  Афродита побарала Атина да го извади и шлемот кој ја правел многу
убава, а Атина побарала Афродита да го извади појасот кој сите ги терал да
се вљубат во неа.
За тоа време Хера се обидела да го поткупи со ветувањето дека ќе го
направи најбогат човек и господар на Азија, но тој ѝ одговорил дека не сака
таа да го поткупува.
Атина исто така му понудила да го направи најубав и најпаметен човек на
светот, што ќе победува во сите битки...

Дадениот извадок претставува:
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„...КЕВА (Однадвор): Слушам, Теодосе! Еве идам веднаш! (Влегува)
ТЕОДОС: Што е тоа денес?
КЕВА: Па...па...
ТЕОДОС: Паднала, па не станала! Зошто не ме разбудивте?
КЕВА: Па...па...ова... (Погледнува на саатот). Саатот запрел, па...
ТЕОДОС: Зошто да запре? Тоа ли е во ред? Ако сум задоцнил? Ако оној
Арсен...
КЕВА: Тој... ки...кинисал...
ТЕОДОС: Кинисал? Уф, сум задоцнил! Уф, бегај ми од пред очи ти,
кукумјавко, зашто ќе те здробам како сува пиперка!
КЕВА (Тргнува): Леле, леле, леле!
ТЕОДОС: Чекај, стој лелекало! Кажи од каде знаеш дека Арсен кинисал?...“
      Одреди од кој вид драма е дадениот извадок.

„...ЛАВРЕНТИЈ (се обраќа на членовите на семејствата Монтеки и Капулети):
Јас ќе бидам
што пократок, бидејќи рокот кус
на мојот здив и не е толку долг
ко расказов... Да, Ромео, што тука
е мртов сега, Маж на Јулија
ѝ беше. Таа, сега тука мртва,
на Ромео му беше верна жена.
Ги венчав. Ама, денот таен за нив, за Тибалт беше суден...“ Одреди од кој
вид драма е дадениот извадок.
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„... Катарина: Јас, за секој случај, ќе се пазам од вас, макар што...Добро, ме
збркавте, признавам. Доколку добро сум запомнила, вашата чудотворна
супстанца треба да предизвика револуција во медицината.
Мајски: Докторе...Мар...Мартовска, нели?
Катарина: Катарина,
Мајски: Ова ви е дневникот на лабораториските експерименти, најдете го
таму препаратот антиметаболит Х-4 и прецртајте го. Тој оди во архива.
Гавранов : (Станува) Докторе Мајски, дозволете да ви честитам. Тој е
најразумниот чекор што во оваа институција е направен за последниве
неколку месеци. Јас, како раководител на...
Катарина: Но, другар управник!...Па вие ми рековте дека докторот Мајски по
неколку недели јавно ќе го демонстрира овој препарат...“
            Одреди од кој вид драма е дадениот извадок.

Во кој од следниве романи што сте ги прочитале (лектира)
доминираат авантуристички и научно-фантастични елементи?

Капетан Немо од романот „20000 под морето“ е лик:

Која е темата во романот „20000 милји под морето“?

Која е темата во романот „Втората смена“?

Која е идејата во романот „Големи и мали“?
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За што се зборува во романот „Улавите години“?

Како се вика меѓусебната комуникација која се применува во
различни животни ситуации со пријатели и познаници, роднини и
други луѓе, а ја реализираме во училиште, продавница, разни
институции итн.?

Во полн автобус кога повозрасен човек ќе ме замоли да му го
отстапам своето место, јас ќе му речам (културна комуникација):

Раскажуваме настани:

Прераскажуваме настани:

Надворешниот опис (изглед) на градба или отворен простор се вика:

Надворешниот опис на човековиот лик е поврзан со:

Внатрешниот опис на човековата личност е поврзан со:

Кој од наведените зборови има исто значење со зборот опис?
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Ликот претставува дел од:

Личноста претставува дел од:

Раскажувач е исто што и:

Целта на соопштението е да:

Известувањето подразбира:

При опис, вашата баба ја опишувате како:

Под хронолошко раскажување се подразбира:

Соопштението е наменето:

Одговор на прашањата: кој, што, каде, кога, зошто, како, треба да даде:

Што ќе напишеш за да дадеш преглед во однос на работата која си ја
завршил?
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Во која реченица директниот исказ „Илија, оди во шумата да набереш
дрва!“ е трансформиран во индиректен исказ?

Во која реченица индиректниот исказ „Василка би работела на нива“, е
трансформиран во директен исказ?

    „На училиште добивме задача да опишеме член од фамилија кој
беспрекорно го почитуваме и сакаме. Навистина тешка задача, бидејќи во
мојата фамилија има толку многу членови кои бескрајно ги почитувам и
сакам. Се одлучив да пишувам за тетка ми.
    Таа живее во Скопје, но често доаѓа кај нас на гости. Секогаш кога ќе нè
посети на сите ни носи подароци. Со неа секој ден се слушам, таа најдобро
може да ме разбере, ѝ ги кажувам сите тајни. Таа често се шегува со татко
ми за некои случки додека заедно растеле. Тетка ми има добра работа. Кога
ќе пораснам и јас сакам да бидам полициски инспектор како неа.“
                                                                                                     (извадок
од состав на ученик)    

Во дадениот извадок ученикот опишал:
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„Сакам да ви раскажам за една случка сè по ред, баш онака како што се
случи, без ништо да додадам, одземам или прескокнам. Тоа се случи пред
неполн месец, при крајот на учебната година. Томе дојде кај мене за да
одиме заедно на училиште...“
Дадениот извадок според редот на раскажување ни дава за право да
кажеме дека во него  имаме:

„Доживувањата од младоста на мајка ми ќе ви ги прераскажам по сеќавање,
на некои настани ќе се навратам кога на нив ќе ми текне. Но, најважно е
дека ќе ви прераскажам без да ве лажам или да измислувам нешта кои не се
вистинити. Според кажувањата на мајка ми таа била болежлива додека била
ученичка, се родила во едно планинско село кое се наоѓа под самиот врв на
планината, опкружено со многу шуми во кои растеле вкусни шумски
плодови...“

Дадениот извадок според редот на раскажување ни дава за право да
кажеме дека во него имаме:
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Кој наслов треба да го носи следниов документ?

УЈП ги известува сите физички лица кои покрај редовните лични примања
имаат остварено дополнителни приходи од вршење одредени работи или
давање одредени услуги, истите да ги пријават во подрачната единица на
УЈП во нивното место на живеење до 15.03.2014 година. Доколку оваа
обврска не ја регулираат во предвидениот рок, ќе следат одредени
финансики казни.
                                                                                                 Директор на
УЈП                                                                                                  Горан
Горановски

Прочитај го текстот преку кој се врши известување и одговори како
се вика таквиот вид на текст.
„Им се соопштува на учениците од ОУ „Мирче Ацев“ дека 20-ти април 2013
год. (сабота) ќе биде работен ден. Овој ден ќе биде замена за неодржаните
часови на 25-ти јануари 2013 год. (петок), поради тогашниот прекин на
наставата предизвикан од големите снежни врнежи. Наставата ќе се
реализира со часови од петок, а часовите ќе започнат и ќе се реализираат
како и секој учебен ден.“
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Кој наслов треба да го носи следниов документ?

Рок-гимназијада во Културнот центар „Марко Цепенков“- Прилеп
            Вечерва со почеток во 21 часот во Културнот центар „Марко
Цепенков“-Прилеп ќе се одржи првата Рок-гимназијада на која ќе
учествуваат 20 училишни музички групи од целата држава.
            Секоја музичка група ќе изведе по три песни од познати странски и
домашни рок-пејачи. Гимназијадата има натпреварувачки карактер, а
победничката група ќе добие можност да сними песна и видео запис.
Победникот ќе биде избран по пат на тајно гласање на публиката и стручно
жири од познати рок-изведувачи од нашата земја...
       

Кој наслов треба да го носи следниов документ?

   Признание за најдобрите             Вчеравечер во училишната спортска сала
се одржа свеченост на која им беа доделени признанија на најдобрите
ученици од нашето училиште. Признанија добија сите ученици кои во текот
на претходната учебна година постигнале врвни резултати во различни
области. Покрај призанијата секој ученик доби и комплет книги.
Признанијата и наградите ги врачи директорот на нашето училиште. По
доделувањето на наградите имаше организирано и музичка приредба во
изведба на музичката секција од нашето училиште.
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„Куќата беше ниска со мали прозорци. Имаше само еден оџак на кој имаше
гнездо од штрк. Каменот на неколкуте надворшни скали почнал да се рони
од забот на времето. Беше покриена со камени плочи што денес е реткост во
нашата земја...“
            Во дадениот извадок има опис на:

„Во нашата куќа јас имам сопствена детска соба. Во неа има само еден
кревет. Собата е бојадисана портокалово, таа ми е омилена боја. Имам само
еден плакар, но тој е голем и во него ги собира сите мои работи. Имам и
работна маса на која стои мојот компјутер. На ѕидовите имам плакати од
моите омилени фудбалери...“
            Во дадениот извадок има опис на:

      „На вакво невреме ниту дедо ми не се сеќава, а има осумдесет години.
Непрекинато врне веќе три дена снег и сигурно има наврнато повеќе од
метар и половина.“Во следниот извадок имаме опис на:

„Се воодушеви од скулптурата. Таа претставуваше човек и беше изработена
од бронза која светкаше...“Во следниот извадок имаме опис на:
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.„Насекаде по полето се чувствуваше пријатен мирис. Ливадите како да беа
покриени со зелен ишаран тепих во разни бои. Штрковите покрај бистрата
река се обидуваа да фатат по некоја риба“.

Во следниот извадок имаме опис на:

Определи го описот во реченицата: Давид е умно, љубезно, добродушно,
верно и праведно момче кое сите го сакаат.

Определи го описот во реченицата: Моето маче има шарено и меко крзно,
а околу устата има долги мустаќи.

Определи го описот во реченицата: Петра е висока, со сини очи, кафеава
коса и црвени обравчиња.

Писмената работа служи за проверка:

Основната функција на говорната вежба
е:

Филмот уште е познат и како:

Оживувањето на цртежите, облиците, боите се прави преку:
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Куклениот филм спаѓа во:

Одреден филм може да спаѓа во авантуристички според неговата:

Одреден филм може да спаѓа во научно-популарен според неговата:

 На кој вид филмови не може да им се предвиди и одреди текот на
настаните при снимањето?

Поделбата на филмовите на борбени, фантастични, авантуристички,
детски итн. е според:

Филмовите кои најчесто обработуваат теми со научен карактер и
теми од историјата, спортот, науката, културата и слично се викаат:

Каков вид филм е филмот кој говори за научни истражувања?

Цртаниот филм уште е познат и како:
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Филмовите се разликуваат според:

Документарните филмови може да се споредат со литературното дело
расказ затоа што имаат:

Делот кој е напишан за да го упати читателот во содржината на
делото се вика:

Делот кој следува по крајот на содржината во кој се дава оценка и
критичка анализа за делото се вика:

Целината во содржината на делото која претставува заокружен дел
на одредено случување се вика:

Делото може да биде составено од повеќе книги поврзани
содржински во едно. Една книга од ваквото дело се вика:

Емисијата „Голем одмор“ која се емитува на МТВ претставува:

Кој го позајмува гласот на ликовите во куклените претстави?

Кој е авторот на Мики Маус, јунак од цртаните филмови?
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Квизот спаѓа во:

Во кој вид емисии спаѓаат музичките емисии?

Како се викаат организаторите на првата филмска проекција?

Како се вика авторот на првиот цртан филм кај нас?

Од колку глави е составен романот „Улавите години“?

Одговори како се викаат деловите на печатено дело што се
прикажани подолу.

„...Го отвори прозорецот и во истиот миг неговата радост пукна како меур од
сапуница. Да, баничката беше тука, но две врапчиња со остри клунчиња си
колваа од неа. Една мачка се прикрадуваше откај оградата, сакаше да ги
исплаши врапчињата и да си ја присвои ужинката.
    На петтиот час Пенчо беше гладен и тажен. Двете сити врапчиња радосно
црцореа покрај прозорците, а мачката го имаше земено остатокот од
баничката и задоволно дремеше под сенката на едно дрво.    На шестиот час
наставничката забележа дека Пенчо беше гладен и блед. Надвор мачката под
сенката на дрвото ја дојадуваше неговата ужинка и се оближуваше.
Наставничката незадоволно тропкаше со ногата и се лутеше на
непромислената постапка на Пенчо...“
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Апострофот претставува:

Интерпункциските знаци:

Неологизмите претставуваат зборови:

Хомонимите претставуваат зборови:

На кој член во реченицата преминува глаголското дејство?

Кој е основниот создавачки член на реченицата?
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Реченицата претставува:

Одреди го името на зборовната група која означува точно или
приближно количество на поими, предмети, суштества.

Одреди ја зборовната група за која е карактеристично
степенувањето.

Зборовите со кои се опишуваат некакви карактеристики на
предметите, суштествата и појавите се викаат:

Според граматичката категорија вид глаголите се делат на:
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 За која зборовна група е карактеристична граматичката категорија
определеност?

Зборовите кои именуваат суштества, предмети, појави и поими се
викаат:

Пронајди ја зборовната група која припаѓа во групата на именски
зборови. 

Посочи ја зборовната група која не припаѓа во групата на именски
зборови
.

Одреди ја зборовната група која не припаѓа во именската група
зборови.
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Кој од наведените знаци е знакот со кој се бележи акцентот?

Одреди ја зборовната група која зазема централно место во
именската група зборови
,
од која другите ги преземаат граматичките категории.

Во македонскиот јазик една согласка може да биде слоготворна, која
е таа?

Согласките според начинот на образување се делат на:

Фонетика е наука која се занимава со изучување на: 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди од кој јазик се имаат создадено сите словенски јазици.

Македонската варијанта го означила почетокот на развојот на:

Во кој период е создадена глаголицата?

Македонската варијанта на црковнословенскиот јазик настанала во:

Македонскиот јазик се има развиено од:
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Како се вика специфичната драмска творба за изведба преку радио?

Одговори како се вика драмската творба во која содржината е
изнесена на хумористичен начин.

Како се вика драмскиот вид творба во која се раскажуваат мрачни,
жестоки и тажни настани и за цел има да предизвика чувство на
тага? 

Одговори како се вика кусата епска творба која ја претставува
културата на еден народ или едно општество во која се зборува за
разни суштества, магии, јунаци, богови, херои и др..

Стих претставува:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одговори во кое лице раскажува јас – раскажувачот.

Идејата претставува:

Темата претставува:

Според што се определува видот на расказот?

Како се вика севкупноста на настаните предадени во една наративна
структура согледани според логи
чно, реално течење на времето?

Анонимната поезија е создадена од:
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На која поезија авторот обично е непознат. 

Римата претставува:

Строфата претставува:

Како се вика основната мисла-водилка која го поттикнува авторот да
создаде литературна творба?

Според мотивот песните ги делиме на:

Разликата помеѓу авторската и народната поезија е во:
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Со прозните творби тесно е поврзан поимот:

Одговори како се викаат творбите кои се подготвуваат за
прикажување на сцена.

Пронајди го зборот кој не е карактеристичен за културната
комуникација. 

Пронајди го зборот кој е карактеристичен за културната
комуникација.

Разговорот претставува процес: 
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Како се вика кусото известување за некој нов и значаен настан?

Одговори како се вика документот со кој се обраќаме до поширок
круг луѓе, кои треба да бидат известени за некој настан или нешто
друго што ќе се случува во блиска иднина.

Со што е поврзан терминот локализација?

Кој настан го прераскажуваме?

Кој настан го раскажуваме?
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Ретроспективно раскажување претставува: 

Хронолошко раскажување претставува: 

Како се вика средството преку кое се пренесува информација до
пошироката публика (театар, радио, телевизија и сл.)?

Филмот претставува:

Одреди кој правописен знак недостасува во дијалектниот збор пно
(полно).
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Кој од наведените зборови е неологизам?

Одреди кој ја врши улогата на атрибут во реченицата: Третиот час
почна точно на време.

Пронајди го предметот во реченицата: Гладна кокошка просо сонува.

Одреди го создавачкиот збор во реченицата: Вчера пристигнавме в село
кај дедо ми.

Одреди кој вид збор е во функција на подмет во реченицата Умниот
секогаш попушта во кавга.

Кои придавки може да се степенуваат?
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Одреди го видот на придавката жолт.

Определи во кое лице и број е глаголот во реченицата: Бојан ја
напиша домашната. 

Одреди кој од наведените глаголи е несвршен.

Одреди кој од наведените глаголи е свршен.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Граматичките категории: вид, број, лице и време се карактеристични
за:

За која зборовна група е карактеристична обичната, избројаната и
збирната множина?

Пронајди ја именката со множинска форма која се однесува на еден
или повеќе предмети.

Придавката го презема родот и бројот од:

Пронајди ја именката од машки род?

Пронајди која од посочените именки е во обична множина.
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Одговори од кој збор придавката го презема родот и бројот кога се
наоѓа зад или пред него?

Одреди во кој збор е застапено отстапување од третосложното
акцентирање.

На кој слог се бележи акцентот во зборот галениче. 

Одреди кој од наведените сложени зборови е погрешно акцентиран?

Одреди кој збор од наведените е точно напишан. 
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Одреди го зборот кој е погрешно напишан (затоа што така звучи, но
не се пишува така)?

Пронајди во кој збор од реченицата: Тој простум трча паралелно со
прасето, има слоготворно Р.

Според начинот на образување одреди каква согласка е Ф.

Според начинот на образување одреди каква согласка е П.

Кој збор не е карактеристичен за македонскиот литературен јазик?

Кој од посочените симболи е големото ер?
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Кој сложен збор е погрешно акцентиран?

Кој зборо е соодветен за македонскиот литературен јазик? 

На кое место оди Николче на летување во романот „Втората смена“?

Кој е автор на романот „Големи и Мали“?

Главната порака на авторот во делото е претставена преку:

Раскажувач значи исто што и:

По водата се слушаше плас-плус, плас-плус. Пронајди кое изразно
средство е употребено во реченицата.

Со која стилска фигура се имитираат звуци, гласови, шумови?
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Со кој збор ќе го римуваш зборот заврнува за да создадеш дактилска
рима?

Со кој збор ќе го римуваш зборот води за да создадеш женска рима?

Со кој збор ќе го римуваш зборот прв за да создадеш машка рима?

Како се викаат песните кои немаат строфи, каде стиховите се
подредени еден под друг?

Строфата составена од четири стиха се вика:

Како се вика стихот кога стои сам?

Кој збор во реченицата: Од силниот ветер вратата тропна, укажува на
аудитивен елемент?

Песните во кои лирскиот субјект ја опишал природата и ги искажал
своите чувства од она што го гледа се викаат:
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Песните во кои се пее за борбата за слобода, љубовта кон
татковината, ослободувањето на земјата од ропство се викаат:

Поимот наратор има исто значење што и зборот:

Што се опишува со зборовите: миризливи, листопадни, раззеленета?

Што се опишува со зборовите:
нежен, зборлест, интелигентен?

Кога вршиме опис на Николче, од романот „Втората смена“ тој
претставува:

Кој од понудените зборови е најсоодветен да се опише ликот на Пејо
Мариовецот?
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Во литературата со поимот екстериер се врши:

Кој од наведените зборови е својствен за културната комуникација?

Одреди го зборот во кој е застапено отстапување од третосложното
акцентирање.

Одреди кои од наведените парови се хомоними.

Што е дијалект?

Одговори како се вика гласовната промена кога звучната согласка
која се наоѓа на крајот на зборот се изговара како нејзиниот
безвучен парник.

Граматичката категорија број кај глаголите има:

Атрибутот може да стои:
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Прашање

Пронајди во кој збор од реченицата: Вчера варев грав во грне, има
слоготворно Р.

Определи која од наведените заменки е повратна.

Која од наведениве именки е во избројана множина?

Народната поезија е создавана:

Метафора е онаа стилска фигура:
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Прашање

Прочитај го извадокот и одговори на барањето

„Шетба шетат Марко Прилепчанец,

шетба шетат земја покраина...

Ми пријавнал коња шареного;

шареного коња, дебелого,

дебелого коња, кршигоро;

ми наложил самура калапака.“

Според создавачот, дадениот извадок припаѓа на:

Одреди за која поезија се однесуваат карактеристиките: создавана е
усно, колективна творба, авторот е анонимен, променлива содржина.

Одреди за која поезија се однесуваат карактеристиките: се создава
писмено, индивидуална творба, авторот е познат, непроменлива
содржина.

Прочитај ги извадоците и одговори која строфа претставува дистих.
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Прашање

Прочитај ја строфата и одговори каква е римата во подвлечените
зборови според акцентот.

„...Да летнам на небото

дамнешен е сон мој

да го видам сиот свет

во еден долг лет...“

Прочитај ја строфата и одговори каква е римата во подвлечените
зборови според акцентот.

„...Оловното небо тежи

видот ни го зеде,

и снегот цел ден снежи,

бела преѓа преде...“

Одреди кое изразно средство (стилска фигура) е употребено во
примерот: Јаболката се слатки како мед.
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Прашање

Одреди во кое лице е раскажан следниот извадок.

„...Излегов надвор. Студеникаво е. Ја покренав јаката од палтото.
Фурната се наоѓаше на аголот. Ниска куќарка, а внатре се:
испотениот фурнаџија и помошниците – боси и во поткошули. А
лебовите, скоро извадени од фурната, мирисливо се испаруваат, а
нивната препечена кора е црвеникава… Во малата дланка ги стегам
парите, точно до динар. Фурнаџијата имал обичај да поткрадува од
мали деца, велеа домашните...“

Одреди во кое лице е раскажан извадокот од лектирното издание
„20.000 милји под морето“.
            „...Таа ноќ сонував само ајкули. Следниот ден изутрината ме
разбуди еден слуга на капетанот. Кога влегов во салонот таму веќе
ме чекаше капетанот...“

Според ликовите кои се сретнуваат во извадокот, одреди за кое
лектирно издание станува збор.             „...Се скривме длабоко во
високиот сончоглед, токму таму кај што мораа да поминат на
враќање Бобо и Бајо, ако навистина отишле кон бавчата на Зора.
Тука браќата Мандиќ ни го раскажаа целиот свој воинствен план...“
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Прашање

Според ликовите кои се сретнуваат во извадокот, одреди за кое
лектирно издание станува збор.             „...За време на ручекот седнав
на иста маса со Бранко и браќата близнаци. Тие ветија дека нема да
прават смешки додека јадеме. Супата беше врела. Дувнав и шумно
сркав. Од спротивната маса ми се насмевна Симона...“

Вербалната комуникацијата се спроведува со:

Кои од посочените изрази се соодветни за културна комуникација?

Размисли и одговори кои се карактеристиките кои ја одликуваат
радиодрамата за деца?

Одреди ја локализацијата во извадокот.

            „...Брановите милно шумолеа во тивката квечерина, сонцето
штотуку зајде. До брегот се приближуваше малечко кајче. Рибарите
се подготвуваа да ја извадат од мрежата уловената охридска
белвица...“
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Прашање

„...При споменувањето на пеколот, сиот затреперив и одвај дочекав
да станеме, да ја заклучам куќата и да си легнеме. Ноќта долго време
не можев да заспијам, зошто постојано ми излегуваше пред очите тоа
страшно место...“

Следниот извадок е претставен преку:

„...Едно време имало двајца браќа женети. Тие си имале и по едно
дете. Откако умрел татко им, тие си ја делеле куќата и бавчата по
напола. Во делот на бавчата на едниот имало една круша...“
Следниот извадок е претставен преку:

„...Тој Бајо, нишанџија на противтенковскиот топ, бестрашно и јадро
јуначиште, беше мојот школски другар од пониските класови на
гимназијата...“

(Извадок од романот „Улавите години“)

Во дадениот извадок е опишан:

Пасус претставува:

Со кои видови емисии најмногу се збогатуваат вашите знаења?
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Прашање

Одреди во која од посочените реченици има употребено типичен збор
заснован на народен говор.

Одреди во која од посочените реченици има употребено типичен збор
заснован на народен говор.

Во која реченица има збор кој не е соодветен за македонскиот
литературен јазик?

Одреди во која од наведените реченици има именка со која се
именува предмет.

Во дадените примери, одреди кои зборови имаат заеднички
граматички категории род и број.

Во која реченица има употребено именка од среден род во множина?

Пополни ја празната линија во реченицата со именка од женски род
еднина: Од ___________ собрав многу зеленчук.

Пополни ја празната линија во реченицата со глагол од несвршен
вид. Мирјана _____________ интересна приказна.
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Прашање

Пополни ја празната линија во реченицата со глагол од свршен вид.
Владо __________ покрај патот.

Пополни ја празната линија во реченицата со описна придавка.
Орхан беше __________  дете.

Пополни ја празната линија во реченицата со описна придавка во
компаратив. Сара е __________ ученичка.

Одреди во која од речениците има описна придавка во суперлатив
која опишува именка од среден род.

Во која реченица е употребена бројна форма за лица?

Пополни ја празната линија во реченицата со определена бројна
форма. Во просторијата имаше ___________ мажи.

Пополни ја празната линија во реченицата со глагол во лична
глаголска форма кој има функција на прирок. Михаил ___________
забавна музика.

Одреди во која од наведените реченици предметот е прикажан во
еднина и е од  женски род.
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Прашање

Одреди во која од наведените реченици атрибутот претставува
придавка од среден род во еднина.

Одреди во која реченица има употребено неологизам.

Одреди го правописниот знак кој недостасува во потцртаниот збор во
реченицата: Во полето расте рж.

Според постапките на ликовите во филмот, ликовите се делат на:

Според ликовите кои се сретнуваат во извадокот, одреди за кое
лектирно издание станува збор.

  „...Децата останаа замолчани, неми. Во сето нивно убаво
расположение, се забодија зборовите на чичко Санде, се сетија за
приказната што им ја раскажа Ѓоре за својот татко. Сите во своите
мисли татковци им сакаа да бидат како неговиот ,татко’. Посебно тоа
го сакаше Раде, бидејќи знаеше дека неговиот татко Пандо не е в
затвор бидејќи бил добар, туку оти е крадец и тоа неизлечлив...“

Прочитај ги извадоците и одговори која строфа претставува терцет
(тристих).
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Прашање

Прочитај го извадокот и одговори на барањето.

„Овие реки и планини, овие житородни полиња мои- го носат името
на земјата што од срце ја љубам.Ова сино небо, ова сонце бело со
преливи на бои- би сакал вечно да ги имам и денот ќе е убав.“

Според создавачот, дадениот извадок припаѓа на:

10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Реципрочна вредност на дропката е:

Со кој од дадените записи се претставени три проценти (3 %)?

Ако броителот и именителот на една дропка се помножат со еден ист број
различен од нула, се добива дропка еднаква на дадената. Оваа постапка се
вика:
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Прашање

Ако броителот и именителот на една дропка се поделат со нивниот заеднички
делител n  (n > 1), тогаш се добива дропка еднаква на дадената. Оваа
постапка се вика:

Количникот на две дропки е еднаков на производот од:

Основната вредност S се пресметува според формулата:

Во равенството ( + ) : = : + : e применето:

Дропка на која броителот и именителот или еден од нив е дропка се вика:

Кои од дадените дропки се еднакви?

Која од дадените дропки претставува збир на дропките и ?

Која од дадените дропки е еднаква на дропката ?
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Прашање

Дропката може да се скрати со бројот:

Со која од равенките се пресметува x во равенката ?

Со кој од бројните изрази може да се пресмета 12% од 150?

За која вредност на x дропките и се еднакви?

За која вредност на x дропките и се еднакви?

Колку проценти претставуваат 6 часа од денот?

Збирот + изнесува:

Вредноста на изразот + претставена како нескратлива дропка е:

Производот · изнесува:

Која од дадените дропки претставува збир на дропките и ?
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Прашање

Дропката може да се скрати со бројот:

Дропката запишана како мешан број е:

Која од дадените дропки е поголема од дропката ?

Разликата на дропките и е:

На бројна права дропката се наоѓа помеѓу броевите:

Бројната вредност на изразот : е:

Количникот : изнесува:

Двојната дропка претворена во обична дропка е:

  Осната симетрија е зададена ако е познато:

  Секоја фигура којашто при централната симетрија со центар О се
пресликува самата во себе се вика:

Која од наведените фигури: круг, квадрат, правоаголник или рамностран
триаголник има точно 3 оски на симетрија?
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Прашање

Која од наведените фигури: рамностран триаголник, квадрат, правоаголник
или разностран триаголник не е осносиметрична?

Која од наведените фигури: триаголник, квадрат, правоаголник или
петаголник е централносиметрична фигура?

 Според кој признак се складни два триаголника ако трите страни од едниот
триаголник се соодветно еднакви со трите страни на другиот триаголник?

 Секој рамнокрак триаголник има:

Збирот на внатрешните агли во триаголник изнесува:

  Два триаголника се складни ако:

  Во разностран триаголник ортоцентар е пресечната точка на неговите:

Од кој вид е триаголникот со агли α = 35 , ß = 110°?

   Од кој вид е триаголникот ABC во кој a ≠ b, a ≠ c и γ = 90º?

Кои од дадените тројки агли претставуваат внатрешни агли на триаголник?
40°,  80°, 70°;1°, 110°, 69°;45°, 40°, 90°; или59°, 62°, 60°.
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Прашање

Кои од дадените тројки агли претставуваат внатрешни агли на триаголник?
50°,  50°,  75°;90°,  40°, 60°;5°,   65°,  90°; или30°, 70°, 80°.

   Растојанието од центарот O на кружницата k(O; 5 cm) до нејзината
тангента е:

Триаголникот ABC е рамнокрак ( ) со агол при основата α и агол при
врвотγ = 85º. Со кој од изразите се пресметува аголот α?

Ако симетралата s ја сече отсечката во точката М тогаш должината
на отсечката АМ е:

   Колку изнесува збирот на два внатрешни агли во еден триаголник ако
третиот внатрешен агол е 45°?

  Колку изнесува збирот на острите агли во  тапоаголен триаголник со тап
агол α = 100°?

   Од кој вид е триаголникот ABC во кој a = b, a ≠ c и γ = 90º?

Кои од тројките агли може да бидат внатрешни агли на триаголник?40°, 80°,
70°;1°, 111°, 69°;45°, 45°, 90°; или59°, 62°, 60°.

Ако триаголникот ABC е правоаголен и едниот од неговите остри агли е 17о,
тогаш другиот остар агол изнесува: 
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Прашање

    Во рамнокрак правоаголен триаголник аголот при основата изнесува:

Во еден триаголник збирот од два внатрешни агли е 169°. Колку изнесува
третиот агол?

Со кои од дадените елементи може да се конструира триаголник?

Ако два надворешни агли во еден триаголник се 80° и 120°, тогаш
големината на третиот надворешен агол е:

Ако аглите и се спротивни агли при трансверзала на две паралелни прави,
а аголот , тогаш големината на е:

Ако периметарот на е и се средини на страните на
тогаш периметарот на изнесува:

Ако се средини на страните на ∆ABC и периметарот на
e 15 cm, тогаш периметарот на ∆ABC изнесува:

АкоS е точка на отсечката низ која поминува симетралата на отсечката
и , тогаш должината на отсечката изнесува:

Колку изнесува периметарот на триаголникот ABC ако cm и
cm?

Колку изнесува периметарот на триаголникот ABC ако cm и
cm?
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Прашање

Ако , притоа , и тогаш
периметарот на ∆ABC изнесува:

Бројот што е придружен на дадена точка од бројната права се вика:

Множеството од спротивните броеви на сите природни броеви се вика:

Ако со a означиме кој било позитивен или негативен број, тогаш со - a се
означува неговиот:

Од два негативни броја помал е оној што има:

Збирот на два спротивни цели броеви е:

Кое од наведените тврдења е точно?- Секој рационален број е цел број;-
Секој цел број е природен број;- Секој рационален број е природен  број;
или- Секој природен број е рационален број.

Кое од наведените тврдења е точно?+ 7 < – 9;– 5 > 0;– 4 = + 4; или– 10 <
+ 9.

Кое од наведените тврдења е точно?+ 1 < – 10;– 1 > 0;– 3 = + 3; или – 8 <
+ 4.

Апсолутна вредност на бројот - 8 е:
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Прашање

Производ од два негативни броја е:

Со која буква се означува множеството на цели броеви?

Со кој од бројните изрази без загради може да се запише изразот  7 – (–8 +
4)?

Со кој од бројните изрази без загради може да се запише изразот – 9 – (7 –
2) ?

Со кој од бројните изрази ќе се пресмета половината од збирот на броевите
2,5 и 0,5 зголемена 4 пати?

Со кој од  бројните изрази ќе се пресмета разликата на броевите 10,5 и 7,5
зголемена 3 пати?

Збирот на броевите – 78 и 8 изнесува:

Одземањето (+12) – (–6) како собирање е запишано со изразот:

Со кој од изразите може да се одреди вредноста на x во равенката  – 9 · x =
– 81?

Со кој од изразите може да се одреди вредноста на x во равенката  3 · x = –
12?
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Прашање

Производот на броевите – 25 · ( +4 ) има вредност:

Збирот на броевите – 51 и – 13 изнесува:

Со кој од изразите без загради е запишан изразот (– 18) – (+ 8) + (– 2)?

Со која од равенките може да се одреди вредноста на непознатата x во
равенката 2,5  –  x =  3,3?

Вредноста на производот е:

Колку изнесува бројната вредност на изразот (– 6) + (–8)?

Збирот на броевите – 119 и 9 изнесува:

Одземањето (+27) – (–5) како собирање е запишано со изразот:

Вредноста на производот е:

Збирот на броевите ( - 42 ) и ( + 16 ) е:

За која вредност на целиот број Z е точно равенството (- 17) + (+7) + (+ 9)
= Z + (+ 9)?

Решение на равенката x + (– 27) = – 2 е бројот:
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Прашање

Збирот на броевите a + b за и е:

Ако a = 0,5 и b = - 5, тогаш a : b е:

Ако a = 0,5 и b = - 5, тогаш a · b е:

Бројот 7 е количник на броевите:

Броевите – 100; ; 0 и 6,3 подредени по големина почнувајќи од
најголемиот се:

Непознатиот множител во равенката е:

Збирот на броевите ( + 7 )  и  ( - 2 ) намален за нивниот количник е запишан
со изразот:

Кој број треба да се подели со бројот – 3 за да се добие – 24?

 Ако две страни во еден четириаголник не се соседни, тогаш за нив се вели
дека се меѓусебно:

   Кој од наведените четириаголници: трапез, трапезоид, ромб или делтоид е
паралелограм?

Паралелограм кој има страни што не се еднакви меѓу себе и нема прави агли
се вика:
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Прашање

Збирот на надворешните агли кај секој четириаголник изнесува:

Аглите што лежат на ист крак на трапезот се:

   Четириаголник кај кој две страни се паралелни, а другите две не се
паралелни се вика:

Збирот на внатрешните агли во секој четириаголник изнесува:

 Колку вкупно дијагонали може да се повлечат во секој четириаголник?

  Збирот на три внатрешни агли во четириаголникот изнесува 290°.  Колку
изнесува четвртиот агол?

Колку степени има аголот δ во четириаголникот ABCD ако
и γ = 138°?

Должините на страните на делтоидот се a = 25 cm, b = 10 cm. Колку
изнесува периметарот на делтоидот?

Ако еден агол во паралелограмот е , тогаш аголот што лежи на истата
страна со него изнесува:
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Прашање

Колку изнесува периметарот  на  четириаголник со  страни a = 6 cm, b = 7
cm,  c = 11 cm и d = 8 cm?

Колку степени има четвртиот агол во четириаголник ако збирот на другите
три агли изнесува ?

Периметарот на квадратот  ABCD изнесува  L = 64 cm. Колкава е должината
на неговата страна?

Збирот на должините на две соседни страни на еден паралелограм е 16 cm.
Колку изнесува периметарот на тој паралелограм?

Ако во еден четириаголник три агли се тапи, каков е четвртиот агол?

Периметарот на еден паралелограм е 172 cm. Колку изнесува збирот од
должините на две соседни страни на тој паралелограм?

Во еден делтоид збирот од должините на спротивните страни 54 cm. Колку
изнесува периметарот на делтоидот?

Ако една страна на паралелограмот е 3 cm, тогаш нејзината спротивна
страна изнесува:

Ако во еден четириаголник три од внатрешните агли се , и
, тогаш четвртиот внатрешен агол изнесува:

Соседниот агол на аголот од 62° во еден паралелограм има големина:

Страната на ромб со периметар 24 cm е:



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Средната линија на трапез со основи 15 cm и 9 cm е:

Делтоид со страни 30 cm и 12 cm има периметар:

Еден трапез има периметар 66 cm. Колку изнесува должината на страната a,
ако b = 17 cm, c = 14 cm и d = 13 cm?

Еден внатрешен агол во рамнокрак трапез е . Колку изнесува неговиот
спротивен агол?

Ако еден внатрешен агол во паралелограмот е , тогаш неговиот
соодветен надворешен агол е:

Средната линија на трапез изнесува m = 25 cm,  а помалата основа  b = 15
cm. Колку изнесува  должината на поголемата основа a?

Периметарот на правоаголникот  ABCD изнесува  L = 22 cm. Колкава е
должината на страната b ако должината на страната a = 7 cm?

Ако едниот од аглите што лежат на кракот на рамнокрак трапез е , тогаш
другиот агол е:

Во еден четириаголник внатрешните агли се .
Колкав е надворешниот агол ?

Количникот од збирот од бројните вредности на податоците и бројот на
податоци се вика:
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Прашање

Ако податоците во една низа со непарен број членови се подредени по
големина почнувајќи од најмалиот, тогаш бројот што се наоѓа во средината
на низата е:

За броевите – 5, - 9, 2, 6, 2, - 5, 2, 4, 5 ранг е:

За броевите – 3, - 8, 3, 6, 3, - 5, 3, 3, 5 медијана е:

За броевите - 8, 1, 6, 1, - 5, 1, 3, 5 медијана е:

За броевите 1, 6, 1, - 6, 1, 3 аритметичка средина е:

За броевите -5, 1, 2, -2, 5, 1, 12 аритметичка средина е:

Ако именителите b и d се заемно прости, тогаш збирот на дропките е
еднаков на:

Во равенката , непознатата x се пресметува со:

Процентуалниот износ i се пресметува според формулата:

Која од дадените дропки претставува збир на дропките и ?
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Дропката може да се скрати со бројот:

За која вредност на x дропките и се еднакви?

Која од дадените дропки претставува збир на дропките и ?

Која од дадените дропки е еднаква на дропката ?

Дропката може да се скрати со бројот:

Колки изнесувa x во равенката ?

 Колку изнесува 25% од 200?

За која вредност на x дропките и се еднакви?

 Од кој број 5% е 72?

Вредноста на изразот + претставена како нескратлива дропка е:

Производот • изнесува:

  Пресекот на симетралите на аглите на еден разностран триаголник е:
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Прашање

  Полуправа која минува низ темето на аголот и го дели на два еднакви дела
се вика:

   Отсечката чии крајни точки се кое било теме на триаголникот и средната
точка на спротивната страна се вика:

      Колку прави минуваат низ дадена точка надвор од дадена права, а се
паралелни со дадената права?

    Кои услови треба да се исполнети за еден триаголник да биде рамнокрак
остроаголен?

Кои услови треба да се исполнети за еден триаголник да биде рамнокрак
правоаголен?

Растојанието од пресечната точка низ која минува симетралата s на
отсечката AB до крајната точка на отсечката е 3,2 cm. Колку изнесува
должината на отсечката AB?

 Ако во еден триаголник сите внатрешни агли се еднакви, тие може да бидат:

Ако во еден триаголник едниот агол е , збирот од другите два агли е:

Големината на аглите на рамнокракиот правоаголен триаголник изнесува:

    Кај кој триаголник сите значајни точки лежат во внатрешноста на
триаголникот?
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Прашање

Ако во еден правоаголен триаголник едниот остар агол е , тогаш другиот
остар агол е:

Колку изнесува тапиот агол ако збирот на острите агли во тапоаголен
триаголник е ?

Двете страни на еден рамнокрак триаголник имаат должини 5 dm и 11 dm.
Колку е долга третата страна на триаголникот?

Од два броја претставени на бројна права поголем е бројот што:

Ако x : a = b, тогаш xсе пресметува со равенката:

  Ако a : x = b, тогаш xсе пресметува со равенката:

Со Q+ се означува множеството на:

  Со кој од изразите без загради е запишан изразот (- 15) - (- 19) + (- 25) -
(+22) - (- 5)?

  Збирот на броевите – 999 и 1 изнесува:

 Одземањето (+105) – (–103) како собирање е запишано со изразот:

Вредноста на производот e:

   Со кој од изразите без загради може да се запише изразот 8 – 6 – (– 8 +
4)?
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 Со кој од дадените бројни изрази ќе се пресмета производот на броевите 6,2
и 0,5, намален за збирот на броевите -7,7 и 5,5?

Збирот на броевите – 12 и 5 изнесува:

Производот (– 25 + 15) · (– 8 ) изнесува:

Количникот – 10 000 : 100 изнесува:

  Во равенката (– 100) : x = – 5, непознатиот делител изнесува:

Кој од дадените брoеви претставува вредност на изразот (– 3,8) – (+13,2)?

Кој од дадените брoеви претставува вредност на изразот ?

Во ромбот може да се впише кружница чиј центар е:

Колку оски на симетрија има ромбот?

 Дијагоналите на ромбот се:

Ако дијагоналите на четириаголникот се преполовуваат во пресечната точка,
тогаш тој четириаголник е:

Колку изнесува аголот ∢Dна четириаголникот ABCD ако ∢ , ∢
и∢ ?
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Прашање

 Ако основите на еден трапез се a и b, а средната линија е m, тогаш збирот
од основите a + b е еднаков на:

Ако еден од внатрешните агли на рамнокрак трапез е 45°, тогаш по колку
степени имаат другите агли?

Еден од внатрешните агли на правоаголен трапез е . Колку изнесуваат
другите агли?

 Во делтоид должините на страните се a = 9,5 cm и b = 6,5 cm. Колку
изнесува периметарот на делтоидот?

Колку изнесуваат аглите на паралелограмот ако збирот на двa негови
спротивни агли е ?

Ако еден агол во паралелограмот е , тоаш другите внатрешни агли во
паралелограмот се:

Периметарот на правоаголникот MNKL изнесува L = 124 cm, а должината на
едната негова страна е 25 cm. Колкава е должината на другата страна на
правоаголникот?

Еден внатрешен агол во четириаголникот е . Колку изнесува збирот од
другите три внатрешни агли?

  За броевите -8, 5, 6, 0, -5, -1, 7, -3 ранг е:

Множеството што ги содржи сите природни броеви, нивните спротивни
броеви и бројот нула се вика множество на:
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Вредноста на производот е:

Збирот на броевите – 59 и 9 изнесува:

Колку изнесува збирот на острите агли во правоаголен триаголник?

Колку изнесува периметарот  на  четириаголник со  страни a = 5,4 cm, b =
6,2 cm, c = 5,7 cm и d = 8 cm?

Растојанието од центарот O на кружницата k(O; 3 cm) до нејзината тангента
е:

Ако симетралата s ја сече отсечката во точката М тогаш должината
на отсечката АМ е:

Збирот на аглите што лежат на една страна на паралелограмот изнесува:

Која од тројките агли претставуваат внатрешни агли на триаголник?

За која вредност на x дропките и се еднакви?

Со кој од бројните изрази може да се пресмета 6% од 132?
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Прашање

Изразот (– 15) – (+ 6) + (– 3) запишан без загради е:

Колку оски на симетрија има рамностраниот триаголник?

Во делтоид должините на страните се a = 10 cm, b = 6 cm. Колку изнесува
периметарот на делтоидот?

Со кој од изразите може да се одреди вредноста на x во равенката  – 8 · x =
– 72?

Колку степени има аголот  δво четириаголникот  ABCD ако  α = 37о,  ß = 70о
и γ= 123о?

Колку степени има четвртиот агол  во четириаголник ако збирот на трите
агли изнесува 240о?

Триаголникот ABC е рамнокрак ( ) со агол при основата α и агол при
врвот γ = 700. Со кој од изразите се пресметува аголот α?

Одземањето (+9) – (–3) како собирање е запишано со изразот:

Збирот на броевите – 49 и 12 изнесува:
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Прашање

Кое од следните тврдења НЕ е вистинито?   – 5 < + 9;   + 5 < – 9;   – 5 > –
9;  или   + 5 > – 9.

Кое од наведените тврдења е вистинито?Секој рационален број е цел број;
Секој цел број е природен број;Секој рационален број е природен  број;Секој
цел број е рационален број.

Производот на два броја ќе биде негативен ако:

Кое од наведените тврдења е вистинито?Нулата е позитивен број;Нулата е
негативен број;Нулата е природен брoj;Нулата не е ниту позитивен ниту
негативен број.

Бројот што најчесто се појавува во една низа податоци се вика:

Ако во еден четириаголник три агли се прави, каков е четвртиот агол?

Збирот на должините на две соседни страни на еден паралелограм е 42 cm.
Колку изнесува периметарот на тој паралелограм?

Производот на броевите – 12 · ( +3 ) има вредност:
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Која од отсечките дадени на цртежот претставува растојание од точката M до
правата p?

Периметарот на правоаголникот  ABCD изнесува  L = 21 cm. Колкава е
должината на страната b ако должината на страната a = 7 cm?
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Прашање

Од кој вид е триаголникот ABC во кој a = b и γ> 900?

Со кој од бројните изрази ќе се пресмета половината од разликата на
броевите 1,5 и 0,5 зголемена 6 пати?

Изразот  – 6 – (–8 + 4) запишан без загради е:

Ако основите на еден трапез се a и b тогаш според која од дадените формули
се пресметува средна линија на трапезот?

Паралелограм на кој сите страни му се еднакви и сите агли му се прави се
вика:
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Кој од четириаголниците: ромб, правоаголник, квадрат или трапез НЕ е
паралелограм?

За броевите – 4, - 8, 2, 6, 2, - 5, 2, 3, 5 медијана е:

За низата податоци  – 4, - 8, 2, 6, 2, - 5, 2, 3, 5  ранг е бројот:

Која од дадените дропки е еднаква на дропката ?

Двојната дропка може да се запише како обична дропка на следниот
начин:

Еден процент (1 %) претставува:

Реципрочна вредност на дропката

Вредноста на изразот + претставенa како нескратлива дропка е:

Колку проценти претставуваат 12 часа од денот?
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Прашање

Со кој од изразите може да се одреди вредноста на непознатата  x во
равенката 7,5  –  x = – 2,3?

Според кој признак се складни два правоаголни  триаголници, ако катетите
на едниот се соодветно еднакви со катетите на другиот триаголник?

Која од долу наведените фигури има точно 2 оски на симетрија?

Со кој од понудените изрази се пресметува x во равенката

Дропката може да се скрати со бројот:

Која од дадените дропки претставува збир на дропките и ?

Секоја фигура којашто при осна симетрија се пресликува самата во себе се
вика:

Симетрала на отсечка е:

Паралелограм на кој две по две страни му се еднакви и сите агли му се
прави се вика:
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Кој број ќе се добие ако збирот на броевите – 18 и – 12 се подели со + 5?

Одземањето (+38) – (–3) како собирање е запишано со изразот:

Секоја дијагонала го дели паралелограмот на два складни:

Збирот на три внатрешни агли во четириаголник изнесува 210о. Колку
изнесува четвртиот агол?

Кое од наведените тврдења е точно?   + 5 < – 9;   – 3 > 0;  – 2 = + 2; или  –
5 < + 9.

Според кој признак се складни два рамнокраки  триаголници, ако аглите при
врвот им се еднакви?

Вредноста на производот е:
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 Која од наведените фигури има точно 4 оски на симетрија:

Збирот на броевите – 89 и 8 изнесува:

Со кој од изразите без загради може да се запише изразот + 6 – (–8 + 4)?

За која вредност на x дропките и се еднакви?

Производот на два броја ќе биде позитивен ако:

Кој е најголемиот број со кој може да се скрати дропката ?

Која од дадените дропки претставува збир на дропките и ?

Реципрочна вредност на дропката ( a, b≠0) е:

Во делтоид должините на страните се a = 8 cm, b = 5 cm. Колку изнесува
периметарот на делтоидот?
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Разликата на најголемата и најмалата бројна вредност од податоците се
вика:

Ако двете страни на триаголникот имаат должини 25 cm и 15 cm, тогаш
третата страна на триаголникот може да има должина:

Која од дадените должини: 3 cm, 4 cm, 5 cm или 6 cm може да биде должина
на третата страна на триаголникот, ако другите две страни се долги 12 cm и
17 cm?

Ако збирот на два агли во триаголникот е 117о, тогаш третиот агол изнесува:

Колку изнесува збирот на острите агли во тапоаголен триаголник со тап агол
114о?

Од кој вид е триаголникот ABC во кој сите три страни се со различни
должини и едниот агол е 105о?

Со кои од дадените должини на отсечки може да се нацрта триаголник?1cm,
1dm, 1m;35cm, 25cm, 15cm;60,4cm, 3,2cm, 3,3cm; или5dm, 20cm, 3m.
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Која од дадените тројки агли може да претставува внатрешни агли на
триаголник?50°, 80°, 90°;1°, 111°, 69°;44°, 46°, 90°; или50°, 62°, 60°.

Која од дадените тројки агли може да претставува внатрешни агли на
триаголник?90°, 90°, 90°;100°, 111°, 69°;60°, 60°, 60°; или50°, 50°, 50°.

Цената на една блуза е намалена за 15% и сега изнесува 1190 денари. Која
била цената на блузата пред поевтинувањето?

Колку е од 6, намалено за 2?

Колку изнесува вредноста на бројниот израз 3 + (1 + ) - ?

Бројниот израз 5 - : (14 – 13 ) има вредност:

Ако намалителот е , а разликата е , тогаш намаленикот е:

Периметарот на квадрат со страна 4 cm изнесува:

Плоштината на еден правоаголник е 2 m2. Ако едната негова страна е
m, должината на другата негова страна е:
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Прашање

Кој број треба да се помножи со бројот за да се добие бројот ?

Во едно одделение од 24 ученици, 6 ученици се многу добри. Колку изнесува
бројот на многу добри ученици изразен во проценти?

Производот на две дропки е . Колку ќе изнесува производот ако вториот
множител се зголеми 2 пати?

Колку изнесува вредноста на изразот 1 – (2 – 1 ) зголемена за 2?

Ако од некој број е 18, тогаш тој број е:

Колку изнесува x во равенката ?

Разликата на две дропки е . Колкава ќе биде разликата ако намаленикот

се зголеми за ?

Ако од некој број е 30, тогаш тој број е:

Колку изнесува вредноста на изразот , зголемена 4 пати?

Ако вредноста на изразот ја зголемам за , ќе ја добијам
вредноста:
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Прашање

. Ако и тогаш,
периметарот на ∆ABC изнесува:

 Со кои три отсечки чии  должини се наведени подолу, може да се нацрта
триаголник: 1 cm, 2 dm, 2m; 46 cm, 36 cm, 26 cm; 50 cm, 5 cm, 3 cm; 5 dm,
20 cm, 3 m?

Ако должините на две страни на се и , тогаш
должината на страната c може да биде:

Ако должините на две страни на се и , тогаш
должината на страната c може да биде:

 Две страни на рамнокрак триаголник имаат должина 15 cm и 6 cm. Колкава
е должината на третата страна?

Во триаголникот ABC, а =9 cm и b = 8 cm. Колкава може да биде страната c?

  Периметарот на триаголникот АBC e 25 cm, а M и N се средини на страните
AB и AC соодветно. Колку изнесува периметарот на триаголникот AMN?

Во триаголникот ABC аголот = 38º 35’, а аголот = 52º 55’. Колку изнесува
аголот γ?
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Прашање

 Ако во триаголникот ABC со страни a,  b и c важи  a < b < c, тогаш аголот
спроти страната a мора да биде:

Во тапоаголниот триаголник ABC, за страните a, b и c важи  c < b < a. Каков
е аголот спроти страната a?

Во триаголникот ABC аголот = 101º 30’, а аголот = 41º 40’. Колку
изнесува аголот γ?

Нека и се два соседни агли. Големината на аголот што го
образуваат нивните симетрали е:

Ако и се два соседни агли, а големината на аголот што го образуваат
нивните симетрали е 52°, колку изнесува збирот на аглите и

Аглите и се надворешни агли при трансверзалата на две паралелни
прави. Ако , тогаш останатите надворешни агли при
трансверзалата се со големина:

 Две страни на рамнокрак триаголник имаат должина 24 cm и 10 cm. Колкава
е третата страна?

Колку изнесува периметарот на триаголникот ABC ако cm и
cm?

Во триаголникот ABC, и b = 6 cm. Колкава може да биде страната
c?
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Прашање

Периметарот на триаголникот АBC e 18 cm, а M и N се средини на страните
AB и AC соодветно. Колку изнесува периметарот на триаголникот AMN?

Во триаголникот ABC аголот α = 32º 37’, а аголот ß = 84º 43’. Колку изнесува
аголот γ?

Во триаголникот ABC, за страните a, b и c важи  c > b > a. Каков е аголот
спроти страната b?

Колку изнесува периметарот на триаголникот ABC со страни a, b и c, ако  a +
b = 46 cm,  b + c = 34 cm и a + c = 60 cm?

Во триаголникот ABC аголот α = 57 30’, a аголот ß = 92 30’. Колку
изнесува аголот γ?

Еден од двата агли со заемно паралелни краци е 95o. Колку степени има
другиот агол ако краците им се со спротивни насоки?

Еден од двата агли со заемно паралелни краци е 88°. Колку степени има
другиот агол ако едниот пар краци е со иста, а другиот со спротивна насока?
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Прашање

Во триаголникот ABC точките M и N се средини на страните AB и AC
соодветно. Колку изнесува периметарот на триаголникот ABC ако
периметарот на триаголникот AMN e 13,5 cm?

Еден од двата агли со заемно паралелни краци е 5 пати помал од другиот. По
колку степени има секој од аглите?

Ако делителот е (– 3,4 ), а количникот е (– 3,5 ), тогаш деленикот е:

 Од кој број треба да се одземе бројот (– 12) за да се добие 7,5?

Вредноста на бројниот израз – 3 + 0,2 · ( – 3 ) – 4 : – 1,2 : ( 0,3 ) + 0,6 е:

Ако  a · c =  - 9,56 и b · c = + 10,81  тогаш бројната вредност на изразот ( a
+ b ) · c  е:

 Кој  број  претставува бројна вредност на  изразот (–12,5) – (–7,5) + 0,5 ?

Која дропка претставува вредност на изразот + 1 ?

 Вредноста на изразот 8 : 2 + 16 : ( - 4 ) зголемен за 5 изнесува:

Од кој број треба да се одземе бројот – 3 за да се добие  – 5,6?
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Прашање

 Кој број ќе се добие ако збирот на боревите  +18  и  – 13 се намали 5 пати?

 Кој број помножен со – 8 дава производ + 48?

Вредноста на непознатиот множител во равенката  x · (–2,5) = 60 +2,5 e:

Кој број ќе се добие ако збирот на броевите – 16,5 и – 13,5 се намали 10
пати?

Вредноста на непознатиот множител во равенката (x – 0,8)  · (– 3,5) = 16,8
e:

Вредноста на непознатиот член во равенката ( 5 + x ) : 8 = – 20 е:

 Вредноста на непознатиот член во равенката ( 15 + x ) · 4  = 20 е:

Ако еден број се помножи со (- 10) се добива збирот на броевите (-24) и (-
96). Кој е тој број?

Еден број Ана поделила со (- 5) и го добила збирот на броевите (- 30) и (-
50).  Кој е тој број?

 Со кој броj може да се претстави вредноста на  изразот (–3,5) – (–17,2),
намалена за 10?
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Прашање

Која дропкa ја претставува вредноста на изразот , зголемена

за ?

Вредноста на изразот 4 : 2 – 16 : ( - 4 ) – 6 е:

Од кој број треба да се одземе бројот 2 за да се добие – 5?

Кој број ќе се добие ако збирот на боревите – 16 и – 14 се намали 3 пати?

Кој број помножен со – 8 дава производ + 168?

Непознатиот множител во равенката ( x + 1 ) • (– 12) = 60 e:

За која вредност на x изразот нема смисла?

 Која е вредноста на изразот (a + b) : c, ако a : c = -  15,5  и  b : c = + 10,5?

Која е вредноста на изразот (a - b) • c, ако a • c = - и b • c = - ?

 Кој број треба да му се додаде на збирот од броевите – 11 и +3 за да се
добие бројот + 7?

 Ако a = – 3, колку изнесува вредноста на изразот 24 : (4 • a) ?

Кој број треба да му се додаде на – 8, за да се добие збирот од броевите +
17 и – 7?
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Прашање

Бројот помножен со некој број го дава бројот . Кој е тој број?

Рамнокрак трапез со крак c = 8 cm и средна линија m  = 14 cm има
периметар:

Периметарот на правоаголникот  ABCD изнесува  L = 22 cm. Колкава е
должината на страната b ако должината на страната a = 7 cm?

 Ако во рамнокрак трапез средната линија е 45 cm, а кракот е 30 cm, тогаш
периметарот е:

Ако во рамнокрак трапез средната линија е 32 cm, а периметарот е  L = 90
cm тогаш кракот изнесува:

Средната линија на трапез изнесува m = 15 cm, а едната негова основа b =
20 cm. Колку изнесува должината на другата основа ?

Ако едниот од аглите во рамнокрак трапез е , тогаш другите агли се:

 Должините на две соседни нееднакви страни на еден делтоид се 4 cm и  8
cm. Одреди го периметарот.

Во еден четириаголник внатрешните агли се . Колкав е
надворешниот агол ?

Во еден правоаголник страната е 3,5 cm . Ако страната е 4 пати поголема
од страната , колкав е периметарот на правоаголникот?
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Прашање

Ромб е составен од два рамнострани складни триаголника. Ако периметарот
на едниот триаголник е 18 cm, колку изнесува периметарот на ромбот?

Средната линија на трапез изнесува m = 30 cm, а помалата основа b = 18
cm. Колку изнесува должината на поголемата основа a?

 Ако во рамнокрак трапез средната линија е 20 cm, а едната основа е 30 cm
тогаш другата основа е:

Периметарот на четириаголник со страни e:

 Периметарот на еден паралелограм е 428 cm. Колку изнесува збирот на
должините на двете соседни страни на паралелограмот?

Еден внатрешен агол во четириаголникот е . Колку изнесува збирот од
другите три внатрешни агли?

Средната линија на трапез има должина а едната негова основа
. Колку изнесува должината на другата основа b?

Ако едниот од внатрешните агли во рамнокрак трапез е тогаш
другите внатрешни агли се:

 Една музичка манифестација траела 4 дена. Ако дневната посетеност на
манифестацијата била: 125, 88, 70 и 145 посетители, колкава била
просечната дневна посетеност?

Една изложба била отворена 3 дена. Дневната посетеност на изложбата по
денови  била: 222, 152 и 187 посетители. Колкава била просечната дневна
посетеност на изложбата?
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Прашање

 Една изложба била отворена 5 дена. Дневната посетеност на изложбата по
денови била: 130, 92, 68, 110 и 150 посетители. Колкава била просечната
дневна посетеност на изложбата?

Колку изнесува вредноста на бројниот израз1 +(2 –1 )?

Ако од некој број е 15, тогаш тој број е:

Бројниот израз 2 - : (1 – ) има вредност:

Колку изнесува вредноста на бројниот израз 3 + (1 – )?

Ако намалителот е , а разликата е , тогаш намаленикот е:

Реципрочната вредност на дропката изнесува:

Која од дадените дропки е еднаква на збирот на дропките и ?

Колку е од 15?

Ако од некој број е 20, тогаш тој број е:

Колку изнесува вредноста на бројниот израз
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Прашање

Бројниот израз има вредност:

Ако намалителот е , а разликата е ,тогаш намаленикот е:

Периметарот на триаголникот ABC изнесува 22 cm, а збирот на страните
сm, колкава е должината на страната ?

Ако периметарот на триаголникот ABC изнесува 53 cm и едната негова
страна има должина 13 cm, колку изнесува збирот од должините на другите
две страни на триаголникот?

Периметарот на триаголникот АBC e 77 cm, а M и N се средини на страните
AB и AC соодветно. Колку изнесува периметарот на триаголникот AMN?

Кој број ќе се добие ако збирот на боревите  24  и  – 13 се подели со  11?

Кој број помножен со – 6, дава производ 36,6?

Вредноста на непознатиот множител во равенката  x · 3,5 = – 84  e:

Кој број ќе се добие ако збирот на броевите – 11,5 и – 18,5 се подели со 6?

Вредноста на непознатиот множител во равенката x · (– 3,55) = 17,04 e:

  Вредноста на непознатиот член во равенката ( 2 – x ) : 8 = – 15 е:

Вредноста на непознатиот член во равенката ( 5 + x ) : (–12,5)  = 20 е:
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Прашање

Ако периметарот на рамнокрак трапез изнесува 150 cm, а средната линија на
трапезот е 45 cm, кракот има должина:

Ако во рамнокрак трапез средната линија е 33 cm, а периметарот е  L = 88
cm, тогаш кракот изнесува:

Рамнокрак трапез со крак c = 5,8 cm и средна линија m  = 12,2 cm има
периметар:

Периметарот на правоаголникот  ABCD изнесува  L = 78 cm. Колкава е
должината на страната b ако должината на страната a = 19 cm?

Непознатиот множител во равенката (x – 3)· (– 5) = 20 e:

Ако едниот од аглите што лежат на кракот на рамнокрак трапез е 117º, тогаш
другиот агол е:

Периметарот на четириаголник со страни ако b = 24 cm
изнесува:



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Во реченицата Вода пиеме од чаша; подвлечениот збор на руски се
преведува како:

Во која просторија обично се служи јадење?

Во продавница за чевли можеш да купиш:

Во продавница за овошје купуваме:

Кој од наведените зборови означува домашно животно?

Кој од наведените зборови означува овошје?

Ако сакаш да патуваш со воз, каде ќе купиш билет?

Во продавница за чевли можеш да купиш:
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Прашање

Кој од наведените зборови означува јадење?

Кој од изразите наведени подолу одговара на ситуацијата:  Миша
родился и живёт в Москве.

Одговори на прашањето: Как называют человека, который управляет
автомобилем?

Кој од наведените зборови означува келнер?
                                                                       

Во реченицата: Тает первый снег; подвлечениот збор значи:

Прочитај ја реченицата и дополни ја: В книжном магазине мы
покупаем...  
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Прашање

Одговори на прашањето: Каде пешаците ја преминуваат улицата?     

Дополни ја реченицата: Обычно завтракаем...

Заврши ја реченицата:  Я каждый день убираю свою...

Ако кажеш: Мне хочется танцевать и петь; тоа значи дека сакаш да:

Подвлечениот збор во реченицата: Я вчера получил красивую
открытку; значи:

Доврши ја реченицата:
Все мы пошли обедать...   

Дополни ја реченицата
: Моя мама лечит людей, она...        

Дополни ја реченицата
: Анна хорошо играет на гитаре. Она занимается...
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Прашање

Заврши ја реченицата: Шапку надеваем на...

Зима е. Какво е времето?    

Прочитај ја реченицата и дополни ја. Отца зовут Сергей, а дочь
Ольга. Её имя отчество будет...

Кој од наведените зборови е именка?

Кој од наведените зборови е глагол?

Кој од наведените зборови е придавка?

Во која форма се наоѓа глаголот читать?

Кои од следниве глаголи е повратен?

Точниот израз за бројот 10 е:
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Прашање

Која заменка е во прво лице множина?     

Кој глагол е во минато време?         

Пронајди ја именката во машки род множина.

Во реченицата: Я расстался с товарищами; подвлечениот збор
е:

Во реченицата: Вадим  родился и живёт в Москве, означениот збор е:

Како ќе кажеш дека Андреј има 6 години?
 

Како ќе кажеш дека Миша е посилен од Зоран?      

Определи го родот на именката: Красивая женщина.       
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Прашање

Одговори на прашањето
: Когда твой день рождения?
  

Дополни ја реченицата: Какой десерт.....больше любишь?
     

Дополни ја реченицата:
Лето тёплое, а зима...
   

Дополни ја реченицата:
Я пойду в кино с...
    

Заврши ја реченицата: Я очень люблю свою...

Заврши ја реченицата:
Зимой дети...

Заврши ја реченицата: Тётя едет в...  

Стави го подвлечениот збор во минато време: Петя и Дима гуляют.
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Прашање

Точниот израз за редниот бројот е: Я живу на ...
                                                                          

Прочитај го текстот и одговори: Моя сестра учится в восьмом классе,
а я в шестом. Значит она...

На кој кат се наоѓа твојот стан?
    

Дополни ја реченицата: На площади играют:... 

Пронајди ја личната заменка они во форма на винителен падеж.

Постави прашање на следнава реченица: Моя мама работает
архитектом.

Ако сакаш да се запознаеш со некоја личност, ќе кажеш:
              

Што им кажуваш на родителите кога ќе се вратиш од училиште ?      



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Маша треба да се претстави себе си и да праша како се вика
нејзиниот соговорник. Како ќе каже?

Со кој израз се заблагодаруваме?     

Сакаш да замолиш нешто,
како ќе кажеш?   

Кој од наведените изрази го користиме кога сакаме да искажеме свое
мислење?  

Најди го изразот за искажување желба.

Одговори што сакаме да кажеме со изразот: Приглашаю
вас.

Треба да ја пронајдеш железничка станица. Како ќе прашаш? 

Како ќе објасниш каде се наоѓа театарот?

Оља има роденден и те поканува на забавата, но поради обврските ти
ја одбиваш поканата. Како ќе кажеш? 



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како треба да се извиниш кога ќе задоцниш на час?
  

Како ќе го претставиш својот брат?
 

   Во наведените примери пронајди ја реченицата  со која се опишува
училиште.

Дополни ја реченицата: Ученики на уроке. Входит учительница и
говорит...
  

  Како ќе прашаш какво е денес времето?

Како ќе одговориш одречно на следново прашање: Ты купил телевизор?

Прочитај и одговори: Ты в магазине. Что ты скажешь продавцу?

Како руските ученици и се обраќаат на својата учителка?  



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Постави прашање на следнава реченица: Моего отца зовут Борис.

Кој ги кажува следниве зборови: Покажите, пожалуйста билет
. 

Прочитај го текстот и одговори: Ты в ресторане. Официант приносит
суп. Ты его спрашиваешь:

Дополни ја реченицата: Перед едой положено пожелать...

Заврши ја реченицата: Мы поём песню о ёлочке. Значит наступает...

Прочитај го дијалогот и одговори: Андрей спросил Машу: Маша, ты
хочешь пойти со мной в театар? – Не могу, я занята. Подвлечениот
збор означува дека Лена е:



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Когда заканчивается 
учебный год
?  

Валентина пошла к зубному врачу. У неё болит зуб. Врач осмотрел
зуб и сказал, что надо лечить. Но хорошо что пришла вовремя.
Почему Валентина пошла к врачу?

Прочитај го текстот и одговори: Это белая красивая птица. У неё
длинная шея. Тихо плавает по воде. Какая это птица?

Прочитај го текстот и одговори: Анна помагает маме. Она убирает
свою комнату, потом ходит в магазин.
Што чисти Ана дома?   

Прочитај го текстот и одговори: Иван заболел. У него 
высокая температура и 
болит горло. Его сестра Оля вызвала на дом врача. Он осмотрел
больного и выписал ему лекарства.  Кто заболел?  



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори: Иван заболел. У него 
высокая температура и 
горло 
болит. Его сестра Оля вызвала на дом врача. Он осмотрел больного и
выписал ему лекарства. Что у него болит
?   

Прочитај го текстот и одговори: Любимое блюдо Игоря-макароны, он
любит чёрный цвет и хороший кофе. Что любит пить Игорь
?   

Дополни ја реченицата: Погода очень холодная. Дует сильный ветер.
Идёт дождь. Поэтому окно...

Прочитај го текстот и одговори на прашањата. 
Когда кончается учебный год, наступают летние каникулы. Тогда
дети отдыхают на море, на озеро или в деревню к бабушке. Какое это
время года?

Валентина пошла к зубном врачу. У неё болит зуб. Врач осмотрел зуб
и сказал, что надо лечить. Но хорошо что пришла вовремя.
Какая девочка Валентина?   



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори:  Мама на кухне готовит овощной суп. Из чего
делают суп?

Одговори што значи подвлечениот збор во реченицата:
Школьники организовали прогулку в воскресенье?
 

Прочитај го текстот и одговори: Моя комната светлая, чистая и
уютная. В ней новая мебель, кровать, стол, шкаф и полка на которой
стоят книги. На столе компьютер.
Что делает девочка в комнате?   

Прочитај го текстот и дополни ја реченицата: Вчера я смотрел фильм.
Фильм очень интересный. Поэтому я могу сказать что....

Одговори на прашањето: За кем мама идёт в детский сад?

Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Колхозники копают
картошку. В садах собирают яблони, груши и сливы. Падают листья с
деревьев. Листья жёлтого, багрямого цвета. Какое это время года?

Прочитај го текстот и одговори на прашањето: У Пети день рождения.
Сегодня Петя пригласил своего друга Колю на день рождения. Что
должен сделать Коля?



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Саша опоздал на уроки. Он сказал учительнице, что будильник не
звонил. Потом он упал в лужу и должен был пойти домой, чтобы
переодеться другие брюки, но не мог перейти улицу. На конец он
решил сказать правду. Что он решил?

Мой папа очень любит птиц. Однажды он пришёл с работы и принёс
прекрасную разноцветную птицу, которая говорила „Добрый день!"
Какая это птица?

Дополни го текстот: Вася и Катя пошли на каток. За ним побежала и
собака Бобик. Дети катаются, а собака...

Прочитај и одговори:  Петя поехал к дедушке в деревню. Он из
поезда смотрел на полях и городах. Поезд быстро проходил. Дедушка
ждал его на...

Прочитај го текстот и одговори: Моя собака Лиза добрая. Все думают,
что собаки очень злые. Какое животное Лиза?     

Што спаѓа во училишниот прибор?



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Подвлечениот збор во реченицата: Секогаш за време на распустот
одам на Шапка, на руски јазик гласи:

Подвлечениот збор во реченицата: Многу убаво си поминуваме на
викендица, на руски јазик е:

Подвлечениот збор во реченицата: Од домашните животинчиња
многу сакам мачка, на руски јазик е:

Подвлечениот збор во реченицата: Ира е мојата другарка, на руски
јазик е:

Прочитај ја реченицата и дополни ја: Ана е ќерка на Петар Иванович.
Нејзиното презиме од татковото име ќе биде:

Подвлечениот збор во реченицата: Јас живеам во стан, на руски јазик
гласи:



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата:  _________  последний рабочий день в
неделе.

Од дадените примери пронајди го инфинитивот.

Кој од наведените  зборови е именка од женски род?

Подвлечениот збор во реченицата: Јас играв одбојка, на руски јазик
се преведува како:

Од дадените примери одбери ја правилната форма.

Определи кој од дадените примери соодветствува на реченицата:
„Ние сакаме да танцуваме“.

Кој од дадените примери соодветствува на реченицата: „Јас имам 13
години“.

Најди ја правилната форма за реченицата: Црвен цвет.



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Најди ја правилната форма која се однесува на реченицата: Таа е
девојка.

Преведи ја реченицата: Дозволете да се запознаеме.

Како го поздравуваш другарот во училиште наутро?

Со кој од наведените изрази изразуваш свое мислење?

Како учтиво ќе се обратиш на продавачот во продавница?

Одговори на прашањето: Как тебя зовут?

Дополни ја реченицата: Дети смотрели футбол, играли Барселона –
Реал и они сказали что это был:



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Маша ученица шестого класса. Она отличница. Она спортсменка –
волейболистка. Её брат студент филологического факультета, а папа
и мама инженеры, работают на заводе. У Маши одна верна
я подруга. Оля
, тоже отличница, она хочет быт
ь
врачом.
Чем занимается Маша?

Маша ученица шестого класса. Она отличница. Она спортсменка –
волейболистка. Её брат студент филологического факультета, а папа
и мама инженеры, работают на заводе. У Маши одна верна
я подруга. Оля
, тоже отличница, она хочет быт
ь
врачом.
Што сака да биде другарката на Маша?

Некоторые иностранцы думают, что в России медведи ходят по
улицам. Конечно, это неправда! Медведи живут в лесу и не любят
людей
.
Встреча с медведем может быть очень опасна. Русские люди любят
ходить в лес и собирать грибы и ягоды. Они делают это с
осторожностью, так как медведи тоже очень любят ягоды и могут
напасть на человека. Медведь ест всё: ягоды, рыбу, мясо и даже
насекомые. Особенно он любит мёд.
Каде живеат мечките?
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Прашање

Некоторые иностранцы думают, что в России медведи ходят по
улицам. Конечно, это неправда! Медведи живут в лесу и не любят
людей
.
Встреча с медведем может быть очень опасна. Русские люди любят
ходить в лес и собирать грибы и ягоды. Они делают это с
осторожностью, так как медведи тоже очень любят ягоды и могут
напасть на человека. Медведь ест всё: ягоды, рыбу, мясо и даже
насекомые. Особенно он любит мёд.
Што сакаат Русите?

Некоторые иностранцы думают, что в России медведи ходят по
улицам. Конечно, это неправда! Медведи живут в лесу и не любят
людей
.
Встреча с медведем может быть очень опасна. Русские люди любят
ходить в лес и собирать грибы и ягоды. Они делают это с
осторожностью, так как медведи тоже очень любят ягоды и могут
напасть на человека. Медведь ест всё: ягоды, рыбу, мясо и даже
насекомые. Особенно он любит мёд.
Что хочет медвед
ь
есть?

Саша опоздал на уроки. Он сказал учительнице, что будильник не
звонил. Потом он упал в лужу и должен был пойти домой, чтобы
надеть другие брюки, но не мог перейти улицу. Что он должен
сказать?

Мой папа очень любит птицы. Однажды он пришёл с работы и принёс
прекрасную разноцветную птицу, которая говорила „Добрый день!"
Какая это птица?



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе кажете дека е седум часот?

Прочитај и одговори: Феди 4 года а Ане 7 лет. Кто младше?

Постави прашање на следнава реченица: Моего брата зовут Федя.

Реченицата на руски јазик: Јас имам две сестри и еден брат, гласи:

Како ќе и го честиташ верскиот празник Божиќ на учителката?

Прочитај го текстот и одговори: Иван в лесу нашёл больного зайчика. Он
принёс его домой. Кормил, поил всё лето, а осенью, когда зайчонок
выздоровел Иван выпустил его в лес. Почему Иван взял зайчика?



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе ја опишеш својата соба?

Ако сакаш да се запознаеш со некоја личност, ќе кажеш:

Во реченицата: Ти отсекогаш си бил патник по светот, подвлечениот збор
значи:

Прочитај и дополни ја реченицата: Когда на светафоре свет зелёный,
улицу...

 Прочитај го текстот и одговори: Иван в лесу нашёл больного зайчика. Он
принёс его домой. Кормил, поил всё лето, а осенью, когда зайчонок
выздоровел Иван выпустил его в лес. Когда и куда выпустил Иван зайчика?
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Прашање

Дополни ја реченицата: Это книга...

Дополни ја реченицата: По улице гуляют...

Како ќе ја прашаш продавачката да ти ги покаже чевлите?

Прочитај го текстот и одговори: Загорелся старый дом, в котором была
девочка. Пожарные послали собаку Пальму в огонь. Через пять минут она
несла в зубах маленькую девочку. Мать была радостна. Где была девочка?

Што ќе речеш ако сакаш да се запознаеш со некоја личност?

Дополни ја реченицата: Зима холодная, а лето...
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Прашање

Со кој израз ќе честиташ роденден?

Во продавницата треба да пробаш чевли, како ќе кажеш?

Прочитај го текстот и одговори: Загорелся старый дом, в котором была
девочка. Пожарные послали собаку Пальму в огонь. Через пять минут она
несла в зубах маленькую девочку. Мать была радостна. Кто спас маленькую
девочку?

Го знаеш одговорот и сакаш да излезеш на табла. Како ќе прашаш?

Стави ги зборовите поле и река во множина: Мальчики видят...



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори: У меня есть старший брат и младшая сестра.
Сколько в семье детей?

Дополни ја реченицата: Моя мама лечит людей она...

Одговори правилно на прашањето: Как зовут твою подругу?

Прочитај го текстот и одговори: Сорока очень заботливая мать. Весной она
всюду ищет шерсть, чтобы утеплить своё гнездо. Для кого это гнездо?

Во продавница за млечни производи ти ќе купиш:
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Прашање

Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Это футбольный стадион.
Идёт игра. Ученики играют в футбол. Вова стоял на воротах. Кем играет
Вова?     

Дополни ја реченицата:Мой папа возит людей, он...     

Маша дојде на училиште многу бледа.Што ќе ја прашаш?

Како ќе изразиш неодобрување за невниманието на твојот другар на часот?

Прочитај и одговори: Дом, который сделан из камня называется...



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Точниот израз за редниот бројот е: Я живу...

Заврши ја реченицата: У Саши...

Дополни ја реченицата: Этот дуб...          

На телефон ти се јавува таткото на твојот другар. Како ќе кажеш?

Прочитај го текстот и одговори: Зимой в хорошую погоду мы любим кататься
на лыжах и на коньках. На лыжах ездим кататься за город по воскресеньям.
А на коньках катаемся на небольшом стадионе. Сюда мы приходим каждый
день после уроков. Когда едут кататься на лыжах?

Како ќе се претставиш?
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Прашање

Одговори на прашањето: Когда твой день рождений?

Одговори одречно на прашањето: У тебя есть подруга?

Како ќе кажеш дека Миша е посилен од Зоран?

Како ќе кажеш во директен говор: Учительница сказала Саше:...

Доврши ја реченицата: Я родился...

На кој кат се наоѓа твојот стан?

Кој од дадените зборови не спаѓа во групата на зеленчук?

Заврши ја реченицата: На аэропорте я жду ...
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Прашање

Каде одиш на преглед кога си болен и те боли грло?

Дополни ја реченицата: Анна хорошо играет на пианино. Она занимается....

Доврши ја реченицата: В булочном магазине мы покупаем...

Кој од дадените зборови означува ден во седмица?

Како ќе кажеш дека имаш 12 години?

Кој од наведените зборови е глагол во инфинитив?

Кои од следниве глаголи е повратен?

Кој од наведените зборови означува: порядковое числительное 4?

Во реченицата: Птица улетает на юг, означениот збор е:

Во реченицата: Птица улетает на юг,означениот збор е:

Како руските ученици и се обраќаат на својата учителка?  

Како ќе го претставиш твојот брат?
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Прашање

Како ќе го честиташ роденденот на твојата другарка?        

Како се изразува забрана кога на семафорот е запалено црвено светло?

Најди го изразот за изразување загриженост.         

Koj од наведените изрази означува покана?

Прочитај и одговори на прашањето: Николичам надо было пойти на почту.
Маша и Ира хотели купить марки, открытки, конверты и написать письма в
Македонии, а Вера хотела дать телеграмму в Москву.Что хотели  купить на
почте Маша и Ира?

Прочитај и одговори на прашањето: Николичам надо было пойти на почту.
Маша и Ира хотели купить марки, открытки, конверты и написать письма в
Македонии, а Вера хотела дать телеграмму в Москву. Куда они хотели
написать письма?       



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај и одговори на прашањето: Николичам надо было пойти на почту.
Маша и Ира хотели купить марки, открытки, конверты и написать письма в
Македонии, а Вера хотела дать телеграмму в Москву. Куда Вера хотела дать
телеграмму?    

Прочитај го текстот и одговори на прашањето. Меня зовут Тина. Мне
тринадцать лет. Я люблю читать книги. Мне нравится современная музыка. Я
не люблю спорт. Я говорю по-русски. Сколько ей лет?  
                                                             

Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Меня зовут Тина. Мне
тринадцать лет. Я люблю читать книги. Мне нравится современная музыка. Я
не люблю спорт. Я говорю по-русски. Что она любит делать?
                                                                  
                                                                     



11. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори:  Вчера Вася получил плохую отметку по
математике. Он в последнее время после уроков часто гуляет и не
занимается дома. Чтобы исправить отметку что должен сделать Вася?   
         

Прочитајте го текстот и одговорете на прашањето: Я еду на работу на
трамвае, но когда у меня есть время и я не спешу,  иду пешком. Как он идёт
на работу?

Прочитај го тексото и одговори на прашањето:  Я еду на работу на трамвае,
но когда у меня есть время и я не спешу, я иду пешком. Когда он идёт на
работу пешком?

Прочитај го текстот и одговори: Зимой в хорошую погоду мы любим кататься
на лыжах и на коньках. На лыжах ездим кататься за город по воскресеньям.
А на коньках катаемся на небольшом стадионе. Сюда мы приходим каждый
день после уроков. Когда катаются ребята на коньках?

Прочитај го текстот и одговори: Дарья Сомова спортсменка-волейболистка. Я
Юрий Петров не спортсмен, а музыкант. А Илья Карпов вундеркинд-
суперматематик. Чем занимается Юра?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Оброкот напладне се нарекува:

Најди го зборот што означува празник.

Кој од следниве зборови означува домашно милениче?

Кој од следниве зборови означува спорт?

Доврши ја реченицата: "Ma soeur est enseignante. Elle travaille dans
____________."

Замени го подвлечениот збор со друг збор со слично значење: Tu vois
l’autocar là bas! 

Кој од наведените зборови означува природни убавини?   

Наутро секогаш пијам ________.

Оброкот по ручекот се нарекува:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Јас одам на железничка станица. Треба да се качам во:

Какво е времето во зима?

Кој збор означува зелена боја?

Со кое превозно средство може да патуваме по море?

Доврши го исказот: On achète des cahiers et des cartes postales
_____________.

Во твојот град доаѓа една музичка група. Значи ќе одиш __________

Во твојот град доаѓа една фудбалска екипа. Значи ќе одиш
___________     

Пронајди кој збор недостасува во реченицата: Au magasin des
vêtements on achète ________________.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ќе одам на лекар бидејќи ме боли
____________.

Доврши ја реченицата: Sur Internet je___________.

  Во месарница може да се продава _________.

Доврши ја реченицата: Аu supermarché, au rayon alimentation j’achète
____________.

Доврши ја реченицата со соодветниот збор:
Sur un terrain de sport je јоuе______________.

Која реченица е во блиско минато време?

Одбери која форма од глаголот  faire во сегашно време треба да стои на
празното место во реченицата: "Les élèves_________  du sport."



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одбери ја точната форма на придавката intelligent  во реченицата: "C’est une
fille très______________."

Кој од наведените зборови означува прашален збор:

Одбери ја соодветната форма на глаголот aller во сегашно време: "En été, on
_________en vacances."

 На дадениот исказ одбери соодветна прашална форма: "Oui, ils vont à la
gare."

Определи кој член треба да стои на празното место во реченицата: "Je
rencontre chaque matin____ fils de Mme Legrand."



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одбери ја правилната форма на глаголот aller во passé composé:

Определи с
о кој збор ќе искажеш дека книгата е зад топката
:
Le livre est
________
le ballon.

Во која од следниве реченици  се зборува за минато дејство?          

Одбери го соодветниот слеан член во реченицата: Je vais
souvent_____ théâtre.

Пополни ја реченицата со соодветниот исказ: ________________, je
suis allé au théâtre.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Најди го точниот одговор на прашањето:
Tu n’aimes pas le fromage?

Пополни ја реченицата со редниот број кој соодветствува:
Paul

a
9
ans
.
C
’est son ___________ anniversaire
.

Како ќе се обратиш на купувач
от
во продавница
?

Во продавница сакаш да купиш нешто. Како ќе прашаш?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори со кој исказ ќе ја одбиеш поканата: "Vous venez avec nous au
théâtre?"

Со кој исказ ќе посакаш нешто некому?

Одбери с
о која реченица ќе честиташ на следниот исказ
:
Papa, notre équipe a gagné .

Co кoј исказ ќе искажеш желба?

Како ќе одговориш на следново прашање: Quel temps fait-il dans ton village? 

Определи кој исказ одговара на дадениот совет: Prends ton
parapluie.        



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе одговориш ако некој ти се заблагодари: "Merci beaucoup!"

Најди ја реченицата со која се посочува насока.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

            Bonjour Pierre,

            Je m’appelle Norma, je suis née au Canada. J’ai 39 ans. Je suis mariée et
j’ai un fils Paul et une fille Florence. Mon  époux, Dimitri, est d’origine polonaise 
et il travaille
à  l’hôpital. Il adore les montagnes et la neige. Je suis journaliste à Montréal. Je
n’aime pas voyager. Je préfère écouter de la musique et j’adore mon métier. Je
déteste le froid et la pluie.

                        Au revoir et à bientôt !

                                    Norma

 
Што прави
Норма 
во писмото 
?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

            Bonjour Pierre,

            Je m’appelle Norma, je suis née au Canada. J’ai 39 ans. Je suis mariée et
j’ai un fils Paul et une fille Florence. Mon  époux, Dimitri, est d’origine polonaise 
et il travaille
à  l’hôpital. Il adore les montagnes et la neige. Je suis journaliste à Montréal. Je
n’aime pas voyager. Je préfère écouter de la musique et j’adore mon métier. Je
déteste le froid et la pluie.

                        Au revoir et à bientôt !

                                    Norma

Како се вика сопругот на Норма?           



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

            Bonjour Pierre,

            Je m’appelle Norma, je suis née au Canada. J’ai 39 ans. Je suis mariée et
j’ai un fils Paul et une fille Florence. Mon  époux, Dimitri, est d’origine polonaise 
et il travaille
à  l’hôpital. Il adore les montagnes et la neige. Je suis journaliste à Montréal. Je
n’aime pas voyager. Je préfère écouter de la musique et j’adore mon métier. Je
déteste le froid et la pluie.

                        Au revoir et à bientôt !

                                    Norma

Што обожава Норма?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

            Bonjour Pierre,

            Je m’appelle Norma, je suis née au Canada. J’ai 39 ans. Je suis mariée et
j’ai un fils Paul et une fille Florence. Mon  époux, Dimitri, est d’origine polonaise 
et il travaille
à  l’hôpital. Il adore les montagnes et la neige. Je suis journaliste à Montréal. Je
n’aime pas voyager. Je préfère écouter de la musique et j’adore mon métier. Je
déteste le froid et la pluie.

                        Au revoir et à bientôt !

                                    Norma

Сопругот на Норма сака:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди ги соодветните одговори
на прашањата.

 
Bruno,
Thérèse vient d’appeler. Elle nous invite à son anniversaire vendredi à 21h. Elle
organise une fête chez elle.
On achète un cadeau demain?
Arnaud     

Во кој дел од денот почнува забавата? 



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди ги соодветните одговори
на прашањата.

 
Bruno,

Thérèse vient d’appeler. Elle nous invite à son anniversaire vendredi à 21h. Elle
organise une fête chez elle.
On achète un cadeau demain?

Arnaud

За каков вид  документ станува збор?     



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Внимателно прочитај ги информациите и одговори на прашањата
избирајќи го правилниот одговор.

Bonjour.
J'enseigne le français dans un petit collège et je cherche une classe partenaire
pour pouvoir faire un projet. Ma classe a 32 élèves (2 garçons et 30 filles) qui
sont très intéressés à correspondre avec des jeunes d’autres pays pour gagner
de nouveaux amis. Des visites réciproques sont envisagées.  
Merci et à bientôt!

 

 Текстот претставува:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Внимателно прочитај ги информациите и одговори на прашањата
избирајќи го правилниот одговор.

Bonjour.
J'enseigne le français dans un petit collège et je cherche une classe partenaire
pour pouvoir faire un projet. Ma classe a 32 élèves (2 garçons et 30 filles) qui
sont très intéressés à correspondre avec des jeunes d’autres pays pour gagner
de nouveaux amis. Des visites réciproques sont envisagées.  
Merci et à bientôt!

Што е по професија авторот на текстот?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Внимателно прочитај ги информациите и одговори на прашањата
избирајќи го правилниот одговор.

Bonjour.
J'enseigne le français dans un petit collège et je cherche une classe partenaire
pour pouvoir faire un projet. Ma classe a 32 élèves (2 garçons et 30 filles) qui
sont très intéressés à correspondre avec des jeunes d’autres pays pour gagner
de nouveaux amis. Des visites réciproques sont envisagées.  
Merci et à bientôt!

Кој од долунаведените зборови има значење на „допишување“? 



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Внимателно прочитај ги информациите и одговори на прашањата
избирајќи го правилниот одговор.

Bonjour.
J'enseigne le français dans un petit collège et je cherche une classe partenaire
pour pouvoir faire un projet. Ma classe a 32 élèves (2 garçons et 30 filles) qui
sont très intéressés à correspondre avec des jeunes d’autres pays pour gagner
de nouveaux amis. Des visites réciproques sont envisagées.  
Merci et à bientôt!

Покрај заеднички проект што предвидува соработката?

Определи го одговорот на следново прашање: Quel temps fait-il là-
bas?

Кој од наведените зборови означува празник?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од следниве зборови не означува животно?

Кој од следниве зборови означува боја?

Кој од следниве зборови НЕ означува спорт?

Кој збор НЕ oзначува професија?

Кој збор НЕ е од областа на храната?

Кој од наведените поими НЕ означува моден додаток?

Оброкот навечер се нарекува:    

Кој поим НЕ означува дел од главата?

Кој од наведените искази означува болка во грлото?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од наведените поими НE е поврзан со лексиката на тема: Кино?

Кој од наведените поими НЕ е поврзан со лексиката на тема: Печат?

Најди го зборот кој го означува шестиот месец во годината.

Кој збор НЕ е поврзан со временска појава?

Кој производ НЕ може да се купи во месaрница?

Работникот работи во:

За Нова година на пријателите им испраќаме:

Дополни го исказот: J’aime la nature et je vais souvent
_______________.

Во мојот град се организира фестивал на филм. Значи ќе одам
______________.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ќе одам на заболекар бидејќи ме болат ______________.

Татко ми е слаткар и продава ____________.

Доврши ја реченицата: Je vais au magasin de chaussures pour acheter:

Одговори кој глагол треба да стои на празното место во реченицата: "Je
_________ au restaurant."

Одбери го зборот што означува реден број.

Определи го зборот што означува показна придавка.

Дополни ја реченицата со соодветната форма на глаголот déjeuner:
Aujourd’hui on………….. chez nos amis.

Во која реченица предлогот за време е точно употребен?

Дополни ја реченицата со соодветниот партитивен член: Je voudrais
________ mousse au chocolat.

Одбери ја правилната форма на глаголот venir  во passé composé.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори со кој збор ќе искажеш дека таблата е пред ученикот: Le
tableau est _________ l’élève.

 Дополни ја реченицата со соодветната форма на придавката vieux:
Mon grand-père habite dans un ___________________ appartement.

Одбери го соодветниот предлог во реченицата: Tu viens _____
aéroport avec nous?

Одбери го одговорот на следново прашање: Où vas-tu ce soir?

На дадениот исказ одбери соодветна прашална форма: Non, ils vont à
la mer.

Најди го точниот одговор на прашањето: Tu ne vas pas au cinéma?

Со кој исказ ќе  опишеш некое лице?

Со кој исказ ќе изразиш желба?

Во продавница продавачот ќе ви се обрати со изразот:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со кој исказ ќе посакаш среќа некому?

Со кој исказ се  бара информација за број на облека?

Со која реченица се искажува желба (намера)?

Со кој од наведените искази се дава информација за број на чевли?

Определи кој исказ одговара на дадениот совет:  Prends ton manteau.

На прашањето: Vous en voulez combien? ќе одговориш со:

За да пратиме порака по Интернет се служиме со:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата
.

                                                                                                          
             Paris, le 10 mai
Chère Amélie!
Je viens de faire les magasins avec Michelle pour mon départ aux États-Unis. J’ai
acheté des vêtements: une belle robe en soie, une jupe rouge à fleurs, un
survêtement en coton gris, des escarpins en cuir et aussi un joli pyjama à pois
pour Léo.
 Je suis très contente de  voir Léo et
toi.                                                                
Grosses Bises,
Monique

Одговори за каков тип на текст станува збор.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата
.

                                                                                                          
             Paris, le 10 mai
Chère Amélie!
Je viens de faire les magasins avec Michelle pour mon départ aux États-Unis. J’ai
acheté des vêtements: une belle robe en soie, une jupe rouge à fleurs, un
survêtement en coton gris, des escarpins en cuir et aussi un joli pyjama à pois
pour Léo.
 Je suis très contente de  voir Léo et
toi.                                                                
Grosses Bises,
Monique

Кој ќе патува во Соединетите Американски Држави? 



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата
.

                                                                                                          
             Paris, le 10 mai
Chère Amélie!
Je viens de faire les magasins avec Michelle pour mon départ aux États-Unis. J’ai
acheté des vêtements: une belle robe en soie, une jupe rouge à fleurs, un
survêtement en coton gris, des escarpins en cuir et aussi un joli pyjama à pois
pour Léo.
 Je suis très contente de  voir Léo et
toi.                                                                
Grosses Bises,
Monique
Од каков материјал е фустанот на Моника?  



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата
.

                                                                                                          
             Paris, le 10 mai
Chère Amélie!
Je viens de faire les magasins avec Michelle pour mon départ aux États-Unis. J’ai
acheté des vêtements: une belle robe en soie, une jupe rouge à fleurs, un
survêtement en coton gris, des escarpins en cuir et aussi un joli pyjama à pois
pour Léo.
 Je suis très contente de  voir Léo et
toi.                                                                
Grosses Bises,
Monique
Со каков дезен е здолништето на Моника?  

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

Bruno,
Je travaille samedi après-midi et je ne peux pas aller au supermarché. Peux-tu y
aller? Pour le déjeuner de dimanche il faut trois escalopes de veau, une baguette
et de la salade. Achète aussi du chocolat noir! Pour le dessert je vais préparer
des crêpes au chocolat.
Bises,
Maman

  Оваа порака е упатена до:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

Bruno,
Je travaille samedi après-midi et je ne peux pas aller au supermarché. Peux-tu y
aller? Pour le déjeuner de dimanche il faut trois escalopes de veau, une baguette
et de la salade. Achète aussi du chocolat noir! Pour le dessert je vais préparer
des crêpes au chocolat.
Bises,
Maman

  Мајката не може да оди да пазарува бидејќи:

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

Bruno,
Je travaille samedi après-midi et je ne peux pas aller au supermarché. Peux-tu y
aller? Pour le déjeuner de dimanche il faut trois escalopes de veau, une baguette
et de la salade. Achète aussi du chocolat noir! Pour le dessert je vais préparer
des crêpes au chocolat.
Bises,
Maman
За кој ден од неделата Бруно треба да пазари за ручекот? 



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди го соодветниот одговор
на   прашањата.

Bruno,
Je travaille samedi après-midi et je ne peux pas aller au supermarché. Peux-tu y
aller? Pour le déjeuner de dimanche il faut trois escalopes de veau, une baguette
et de la salade. Achète aussi du chocolat noir! Pour le dessert je vais préparer
des crêpes au chocolat.
Bises,
Maman
За ручек ќе јадат:     

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

   Текстот претставува:         



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Родителите на  Жан имаат:         



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Колу години има Жан?                    



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Жан продава
:
                        



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Мајка му на Жан работи
:      



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Полина оди
:
         



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Каква е врската на Полина со Франција?                    



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Bonjour Sandra,
 
        Je m’appelle Jean et j’ai dix-neuf ans. J’habite en Colombie. Mon père est
dentiste et ma mère est institutrice. Je suis boulanger. J’ai une soeur. Elle
s’appelle Pauline. Elle a vingt-deux ans et elle est étudiante en droit en France.
J’aime beaucoup le rock.
       A bientôt,
        Jean

Жан обожава
:
                  

Каде може да одиме на одмор?  

Одговори кој збор НЕ означува празник. 

Кој од дадените зборови означува празник? 



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Замени го подвлечениот збор со  неговиот синоним: Tu vois la voiture
là-bas! 

Замени го подвлечениот збор со  неговиот синоним: Tu vois l’autocar
là-bas! 

Со кое превозно средство НЕ патуваме по копно?  

Со кој од следниве изрази ќе именуваш професија во училиште? 

Во слаткарница може да јадеме:

Што може да се купи во пекара?

Дополни ја реченицата со збор што означува превозно средство: Je
voyage souvent___________.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со соодветниот збор: On va dans une agence de
voyage pour organiser_______________.

Дополни ја речницата со збор што означува материјал: Je voudrais un
pantalon en __________.  

Одговори што искажуваме со следниот исказ: Ma voisine est sympa.

Со кој од дадените искази ќе искажеш временски услови?

Како ќе прашаш некого за неговата професија?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе бараш информација за времeнските услови?  

Одбери ја правилната форма на глаголот venir во passé composé:  

Одреди ја точната форма на
participe passé
од глаголот

voir во реченицата: 
 Il a ________ un bon film.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одреди ја точната форма на придавката beau  во реченицата: C’est un
_______ arbre fleuri.

Дополни ја реченицата со соодветна форма од глаголот
pouvoir
:
Il a voulu venir, mais il n`a pas  ______
.

Дадената реченица стави ја во заповеден начин:
Tu m’écoutes.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со соодветниот збор: "Je suis _________ de ranger ma
chambre."

На прашањето: Quel temps fait-il aujourd’hui? ќе одговориме со:

Во продавница те прашуваат за бојата на бараната облека со една од
следниве реченици. Која?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со која од следниве реченици се искажува совет?

Среќен пат може да се посака со изразот:  

Во продавница, како може да се праша за големина на облека?  

Со изразот: Je voudrais sortir avec des amis, се искажува:  

Како може да советуваш некого?  



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

На исказот: Il y a du soleil., одговара следново прашање:

Одговори кој предлог треба да стои на празното место во реченицата
: Il va ______ son ami. 

Дополни ја реченицата со participe passé од глаголот  vendre: Mes
grands-parents ont _________ l'appartement.

Пополни ја реченицата во passé composé со соодветната форма од
помошниот глагол: Elle ______ allée en Belgique.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со соодветната заменка за индиректен
предмет: Tu téléphones souvent à Michel?
-
 Oui, je
_____
téléphone, tous les jours.

Пополни ја реченицата во
passé composé 
со соодветната форма од помошниот глагол: 
Elles _______________parties en vacances.

Дополни ја реченицата со глаголот
arriver
во 
passé composé: 
Mes amies __________________  à 20 h.



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со соодветниот партитивен член: 
J’achète ____ riz au supermarché.

Внимателно прочитај го текстот и пронајди ги соодветните одговори
на прашањата.

 
Bruno,
Thérèse vient d’appeler. Elle nous invite à son anniversaire vendredi à 21h. Elle
organise une fête chez elle.
On achète un cadeau demain?
Arnaud        

Текстот е напишан со цел:



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

                       Cher Renauld,
Je fête mes 16 ans dimanche le 22 mai chez moi.
         Téléphone-moi avant le 20 mai.
Tu peux venir avec tes copins David et Philippe .
 
                  Christine Bouvet
           12 Impasse 29000 Bordeaux
                     Tel. 05 34 45 50
             bouvetch@bordeaux.com

 Текстот е напишан со цел:

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

                       Cher Renauld,
Je fête mes 16 ans vendredi le 22 mai chez moi.
         Téléphone-moi avant le 20 mai.
Tu peux venir avec tes copins David et Philippe.
 
                  Christine Bouvet
           12 Impasse 29000 Bordeaux
                     Tel. 05 34 45 50              bouvetch@bordeaux.comКога ќе се
одржи забавата?      



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Тој служи во ресторан. Неговата професија е _______________.    

Дополни го изразот: On achète du pain à la:

Каде може да купиме овошје и зеленчук?

Доврши ја реченицата со соодветното годишно време: En Macédoine,
il fait très chaud   ____________.

Тaa ги негува болните. Нејзината професија е ___________.        

Најди го соодветниот исказ што може да се употреби како совет.  



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи го исказот со кој прашуваме за цена.

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

                       Cher Renauld,
Je fête mes 16 ans dimanche le 22 mai chez moi.
         Téléphone-moi avant le 20 mai.
Tu peux venir avec tes copins David et Philippe.
 
                  Christine Bouvet
           12 Impasse 29000 Bordeaux
                     Tel. 05 34 45 50              bouvetch@bordeaux.comКолку
години полни Кристина?

Со кој исказ бараме мислење?



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Внимателно прочитај го текстот и пронајди ги соодветните одговори
на прашањата.

 
Bruno,
Thérèse vient d’appeler. Elle nous invite à son anniversaire vendredi à 21h. Elle
organise une fête chez elle.
On achète un cadeau demain?
Arnaud

Кој ден е спомнат во текстот?    

Облека купуваме вo:  

Пред да заминеме на пат ги подготвуваме нашите:  



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

                       Cher Renauld,
Je fête mes 16 ans dimanche le 22 mai chez moi.
         Téléphone-moi avant le 20 mai.
Tu peux venir avec tes copins David et Philippe.
 
                  Christine Bouvet
           12 Impasse 29000 Bordeaux
                     Tel. 05 34 45 50
             bouvetch@bordeaux.com
 

Во текстот станува збор за забава по повод:      

Во која просторија од домот се капеме? 



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Во продавница за облека, продавачот ќе те праша:

Дополни ја реченицата со соодветната форма на глаголот faire: "Hier, Michel
____________ du sport avec ses cousins."

Избери ја точната форма на  глаголот  chanter во реченицата: "Dans trois
heures ils ________________ devant les enseignants de l'école."

Дополни го изразот со којшто ќе ти се обрати продавач во продавница:
"Bonjour Monsieur, vous __________?"



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни го исказот со кој во продавница сакаш да побараш нешто: "Un kilo
de pommes, _____________?"

Пополни го изразот со кој се честита  Нова година: "__________ Nouvelle
Année!"

Пополни го исказот со кој посакуваш нешто некому: "________ appétit!"

На дадениот исказ одбери соодветна прашална форма: "Oui, ils aiment le
sport."



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Пополни го празното место со соодветната форма на глаголот écouter: "Ce
soir tu _________un disque de pop."

Одговори која заменка треба да стои на празното место во реченицата: "Je
vais au restaurant _____ j'ai connu mon petit ami."

Одговори употребувајќи ја соодветната заменка: "Est-ce que tu reviens de
l'anniversaire de Paul?"



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со содветната заменка: "C’est la fille _________ nous
avons connue hier."

Одбери ја правилната форма на глаголот aller во реченицата: "Samedi
dernier, elle ____________ dans un restaurant chinois avec ses amis." 

Дополни го изразот со кој ќе честиташ некому нешто: "________ fête!"



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни го исказот со кој ќе прашаш за временските услови: "__________
chaud  là-bas?"

Доврши ја реченицата со која опишуваш карактер на некое лице: "Il est
____________."

На исказот: "Je vous félicite!", ќе одговорите:

Доврши ја реченицата: "Ma soeur est vendeuse. Elle travaille dans
____________."



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одбери ја соодветната форма на глаголот partir во сегашно време: "En été on
_________en vacances."

Пополни го празното место со соодветната форма на глаголот sortir: "Ce soir
je _________avec des amis."

Одреди ја точната форма на глаголот écrire во реченицата: "Ils ________ des
Cartes de Noël."

Одговори која показна придавка е правилно употребена во реченицата:
"J’habite dans _____ appartement."

Најди го точниот предлог за време во реченицата: "Je reste au collège
__________13 heures."



12. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од наведените поими  НЕ означува дел од машка облека?

Кој од наведените поими го означува сетилото за слух?

Дополни ја реченицата со глаголот sortir во passé composé: "Hier soir, je
_________ avec mes copains."

Во која реченица глаголот écrire е точно употребен?

Одбери ја правилната форма на глаголот aller во реченицата: " Hier soir, elle
_________ au bar avec sa soeur."


