
Наставен план: Наставен план за 8 одделение -осумгодишно-
македонски

1. Англиски (Втор странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

1.  Кој од следниве зборови означува прибор за јадење?

2. Кој од следните личности  работи во банка?

3. Кој од следниве зборови означува просторија во институција
(установа, зграда)?

4. Кој од следните зборови означува облачно време?

5. Во реченицата: I  went to the library yesterday зборот
library значи:

6. Личноста што разнесува пошта е:

7. Кога патуваме со железница велиме дека патуваме:

8. Кога врне носиме:

9. Во реченицата: Good mobile phones are very expensive,
зборот expensive значи:

10.     Кога сакаме да испратиме писмо одиме во:

11. Одговори што би следело по реченицата: This table is too
heavy for one person to lift it.  It is  …
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12. Кога си покрај езерото велиш:

13.     Каде одиме за да купиме чевли?

14. Кога сакаш да слушаш  концерт со поп- музика одиш
на:

15.  Доврши ја реченицата You can buy meat  at:

16. Кога сакаме да сликаме некого користиме:

17. Кога некој работи многу велиме дека е:

18. Доврши го прашањето:  What are the _______________ of
that cake?

19. Кој од следниве зборови  означува именка?

20. Кој од следниве зборови означува прилог за време? 

21.    Кој од следниве зборови e помошен глагол за минато
време?

22. Кој од следниве зборови e именка која има само
множина?

23. Kога Томе  гледаше цртани филмови?
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24. Искажи споредување:  This product is _____ than that one.

25. Kаде спиеше твоето другарче кога ти стигна?

26. Доврши ја реченицата: I will travel to London ___  plane.

27.     Како ќе одговориш на прашањето: Were you reading a
book?

28. Определи кој збор ќе го употребиш за да ја дополниш
реченицата:  I went to Montenegro two years _________.

29. Ако сакаш некому да му кажеш дека ќе одиш во Охрид
велиш: 

30.       Како ќе одговориш на прашањето: Have you ever been to
America?

31.    Определи кој збор ќе го употребиш за да ја дополниш
реченицата:  I _______________study a lot when I was
younger. I don't study hard any more.

32. Доврши ја реченицата со соодветен модален глагол:
You_______drive on the left side in Macedonia.

33. Одбери  збор што ќе го употребиш за да ја дополниш
реченицата: I have never _________ abroad.

34. Што следи по реченицата: When will you write the letter?
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35.     Доврши ја реченицата:If you study hard, 
_________________________

36. Определи го точниот одговор:  Have you finished your
homework?

37. Дополни  ја реченицата: Have you __________ played a
piano?

38.   Дополни  ја  реченицата: A: Close the door, please.  B: I have
____________ closed it.

39. Дополни го прашањето: Do you have
to_______________ tomorrow?

40. Определи го точниот одговор:  Do you have to go to
school?

41. Дополни  ја реченицата: Have you __________ been in
England?

42. Дополни  ја  реченицата: Ann _________________ the test
next June.

43. Со кој израз искажуваме барање дозвола?

44. Со кој израз искажуваме обврска?

45. Кој од следниве изрази го користиме за нудење помош?
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46. Со кој од следниве зборови искажуваме квантитет 

47. Кој збор го употребуваме за да искажеме навики во
минатото?

48. Со кој од следниве зборови искажуваме логички
заклучок?

49. Со кој од следниве зборови искажуваме загриженост?

50. Со кој од наведените изрази нудиме помош?

51. Во реченицата: I used to play soccer when I was in primary
school, used to значи:

52. Во реченицата „I would like to visit my grandparents”
зборовите „would like” значат:  

53. Со кој од дадените изрази ќe искажеш обврска?

54. Со кој од наведените изрази ќе искажеш дејствие кое си
го правел по навика во минатото? 

55. Со кој од дадените изрази бараме дозвола?

56. Со кој од дадените изрази ќe искажеш логички
заклучок?

57. Со кој од наведените изрази ќе квантитет? 
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58. Со кој од дадените изрази бараме дозвола?

59. Доврши го исказот: If you are hot, …..

60. Ако некој ти каже дека е навистина студено, ти ќе му го
дадеш следиот совет:

61. Како ќе ја прашаш мајка ти колку сирење има во
кутијата? 

62. Ако сакаш да прашаш колку е оддалечено училиштето, кој од
наведениве изрази ќе го употребиш?

63. Aко сакаш да дознаеш како се чувствува другарчето, го
прашуваш:

64. Што ќе одговориш доколку продавачот ти понуди патики кои
се 2 броја поголеми од оние кои ти ги носиш?

65. Со реченицата I will go to that concert if I buy a ticket,
 искажуваме:

66. Ако некој те праша кој е највисок во твоето одделение, ќе
одговориш:

67. Доврши го исказот: If you feel sick, ….

68.  Кој од следниве искази искажува историски факт?
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69. Ако другарчето каже: I’ve been up all night revising for
the test.  Kако ќе одговориш за да изразиш заклучок?

70. Која од речениците изразува извинување?

71. Ако повеќе сакаш англиски од математика, ќе речеш: 

72. Dear Marta, You were so right about Ohrid! It is a wonderful
place for a vacation. We have been here almost a week now, and
we are all having a great time. We spend most days by the lake.
My sister and I get in and out of the water, swimming for a while
and then sunbathing for a while and then swimming again. My
parents usually end up falling asleep. I hope they don't get
sunburned! Our hotel is very nice, and the food here is delicious.
All in all, we are enjoying everything. Thanks again for your
recommendations. I'm sure we will be back. Love, Jen Каде
се наоѓа Џен?

73. Dear Marta, You were so right about Ohrid! It is a wonderful
place for a vacation. We have been here almost a week now, and
we are all having a great time. We spend most days by the lake.
My sister and I get in and out of the water, swimming for a while
and then sunbathing for a while and then swimming again. My
parents usually end up falling asleep. I hope they don't get
sunburned! Our hotel is very nice, and the food here is delicious.
All in all, we are enjoying everything. Thanks again for your
recommendations. I'm sure we will be back. Love, Jen      Кој од
дадените зборови означува вкусна храна?
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74. Dear Marta, You were so right about Ohrid! It is a wonderful
place for a vacation. We have been here almost a week now, and
we are all having a great time. We spend most days by the lake.
My sister and I get in and out of the water, swimming for a while
and then sunbathing for a while and then swimming again. My
parents usually end up falling asleep. I hope they don't get
sunburned! Our hotel is very nice, and the food here is delicious.
All in all, we are enjoying everything. Thanks again for your
recommendations. I'm sure we will be back. Love, Jen Колку
долго е Џен со семејството во Охрид?

75. Every year, we pick out a beautiful pine tree in late December
and set it up in the living room, but we don't decorate it until
Christmas Eve. On that day, all my nearby relatives gather
together to sing Christmas carols and put lights and ornaments
on the tree. We arrange all the beautifully wrapped presents
around the tree, and then each person is allowed to open just
one. On Christmas morning, we wake up early and open the rest
of the gifts. Later, we all share a very big meal, with pies for
dessert. My favorite flavor is cherry, but my mother's lemon
meringue pie is wonderful too. Каде го поставуваат боровото
дрвце?

76. Every year, we pick out a beautiful pine tree in late December
and set it up in the living room, but we don't decorate it until
Christmas Eve. On that day, all my nearby relatives gather
together to sing Christmas carols and put lights and ornaments
on the tree. We arrange all the beautifully wrapped presents
around the tree, and then each person is allowed to open just
one. On Christmas morning, we wake up early and open the rest
of the gifts. Later, we all share a very big meal, with pies for
dessert. My favorite flavor is cherry, but my mother's lemon
meringue pie is wonderful too. Одговори што значи изразот
„decorate a tree“:
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77. Every year, we pick out a beautiful pine tree in late December
and set it up in the living room, but we don't decorate it until
Christmas Eve. On that day, all my nearby relatives gather
together to sing Christmas carols and put lights and ornaments
on the tree. We arrange all the beautifully wrapped presents
around the tree, and then each person is allowed to open just
one. On Christmas morning, we wake up early and open the rest
of the gifts. Later, we all share a very big meal, with pies for
dessert. My favorite flavor is cherry, but my mother's lemon
meringue pie is wonderful too. Што се „Christmas carols?”

78. Every year, we pick out a beautiful pine tree in late December
and set it up in the living room, but we don't decorate it until
Christmas Eve. On that day, all my nearby relatives gather
together to sing Christmas carols and put lights and ornaments
on the tree. We arrange all the beautifully wrapped presents
around the tree, and then each person is allowed to open just
one. On Christmas morning, we wake up early and open the rest
of the gifts. Later, we all share a very big meal, with pies for
dessert. My favorite flavor is cherry, but my mother's lemon
meringue pie is wonderful too. Кога се отвораат подароците за
Божиќ во оваа семејство?

79. Dear Marta, You were so right about Ohrid! It is a wonderful
place for a vacation. We have been here almost a week now, and
we are all having a great time. We spend most days by the lake.
My sister and I get in and out of the water, swimming for a while
and then sunbathing for a while and then swimming again. My
parents usually end up falling asleep. I hope they don't get
sunburned! Our hotel is very nice, and the food here is delicious.
All in all, we are enjoying everything. Thanks again for your
recommendations. I'm sure we will be back. Love, Jen Што
прават Џен  и сестра и?
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80. Dear Marta, You were so right about Ohrid! It is a wonderful
place for a vacation. We have been here almost a week now, and
we are all having a great time. We spend most days by the lake.
My sister and I get in and out of the water, swimming for a while
and then sunbathing for a while and then swimming again. My
parents usually end up falling asleep. I hope they don't get
sunburned! Our hotel is very nice, and the food here is delicious.
All in all, we are enjoying everything. Thanks again for your
recommendations. I'm sure we will be back. Love, Jen Кој
обично заспива на плажата?

81. Every year, we pick out a beautiful pine tree in late December
and set it up in the living room, but we don't decorate it until
Christmas Eve. On that day, all my nearby relatives gather
together to sing Christmas carols and put lights and ornaments
on the tree. We arrange all the beautifully wrapped presents
around the tree, and then each person is allowed to open just
one. On Christmas morning, we wake up early and open the rest
of the gifts. Later, we all share a very big meal, with pies for
dessert. My favorite flavor is cherry, but my mother's lemon
meringue pie is wonderful too. Што прават по  отворањето
на подароците?
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82. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.       Колку луѓе го граделе
„Титаник“?

83. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.    Каде бил  изграден „Титаник“?
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84. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.    Кои патници биле во првата
класа?

85. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.       Какви биле  собите на бродот? 
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86. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships. Колку години има Г-ѓа Астор?

87. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.    Каде јаделе патниците?
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88. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.      Што можеле да прават
патниците од прва класа?

89. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.     Какви биле  собите за патниците
од втора класа?
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90. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships. Кој имал две спални соби? 

91. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships. Кои соби биле  подобри од прва
класа? 
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92. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships.    Со која брзина можел да се
движи „Титаник“?

93. Dear Marta, You were so right about Ohrid! It is a wonderful
place for a vacation. We have been here almost a week now, and
we are all having a great time. We spend most days by the lake.
My sister and I get in and out of the water, swimming for a while
and then sunbathing for a while and then swimming again. My
parents usually end up falling asleep. I hope they don't get
sunburned! Our hotel is very nice, and the food here is delicious.
All in all, we are enjoying everything. Thanks again for your
recommendations. I'm sure we will be back. Love, Jen Кому му
заблагодарува Џeн  за препораките? 
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94. Dear Marta,             You were so right about Ohrid! It is a
wonderful place for a vacation. We have been here almost a
week now, and we are all having a great time. We spend most
days by the lake. My sister and I get in and out of the water,
swimming for a while and then sunbathing for a while and then
swimming again. My parents usually end up falling asleep. I
hope they don't get sunburned!             Our hotel is very nice,
and the food here is delicious. All in all, we are enjoying
everything. Thanks again for your recommendations. I'm sure
we will be back. Love, Jen    Кој нема да изгори на сонце?

95. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships. Кој можел да чита и слуша музика
на бродот?
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96. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships. Какви биле собите од втора класа? 

97. The biggest ship in the world Fifteen thousand people made the
Titanic. They made it in 1912, in Belfast, Northern Ireland. It
was the biggest ship in the world – 29,400 tons. It was 265
meters long, and 28 meters across. It could go at  46 kilometers
an hour, so it was one of the fastest ships in the world, too. The
Titanic was very beautiful. The rooms for the first class
passengers, like Mr and Mrs Jacob Astor, were like rooms in a
very expensive hotel. Mrs Astor, was nineteen years old, and her
husband was one of the richest men in the world. They had two
big bedrooms, a sitting room, and three more rooms. They could
eat with their friends in a beautiful restaurant, and there were
more rooms for the first class passengers to walk and talk and
read and smoke and listen to music. The rooms for the second
class passengers were beautiful too. They were better than first
class rooms on most ships. Каков бил „Титаник“? 

98. Кој од следниве зборови e именка која има само множина?

99. Кога сакаме да зачуваме документ во компјутерот, кликаме
на:
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100. Кој од следниве зборови означува спортски реквизит ?

101.       Која од следниве науки се занимава со изучување на
хемиските елементи и процеси?

102.       Кој од наведените поими се наоѓа во Велика Британија?

103. Кој е Хари Потер?

104.        Дополни  ја реченицата: I used to be so ________, but
now I worry about everything.

105.   Дополни  ја реченицата: I am so _________ to start high
school next year.

106.      Дополни  ја реченицата: My mom watches ________
because they have a simple plot, usually about love.

107.      Доврши ја реченицата: Do you have this shirt in a bigger
______?

108.   Кој од следниве зборови означува именка која има
неправилна множина?

109.      На прашањето: Кој те нашминка? ќе одговориш:

110.     Која од наведените реченици означува споредување?

111.      Која од наведените реченици е пасивна реченица?
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112. Како ќе го прашаш своето другарче: Каде ручаше вчера?

113.    Доврши ја реченицата: If the weather is sunny,
________________.

114.     Како ќе гласи пасивната форма на реченицата:  Everyone
saw them.

115.   Како ќе  кажеш дека не си го изел ручекот?

116. Како ќе кажеш дека си видел некој како трча во паркот?

117.   Која од следниве реченици означува обврска?

118. Која од следниве реченици означува условност?

119. Кој од следниве изрази означува несогласување?

120. Со која од наведените реченици се искажува минато
дејство?

121. Со која од наведените реченици се искажува минато трајно
дејство?

122. Со која од наведените реченици се искажува идно
дејство?

123. Како ќе кажеш дека порано си јадел/а сладолед, но
веќе не?
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124. Ако некој те праша кој е условот да одиш на летување, ќе
одговориш:

125. Како ќе опишеш активност што си ја правел/а  порано,
но не ја правиш повеќе:

126. Како ќе кажеш што си правел/а  кога мајка ти те
викнала на ручек?

127. Како ќе кажеш дека Сузан е најпаметното девојче во
одделението?

128. In the 1960s, a British group was responsible for shaking up the
music world and the talented quartet would become one of the
most famous rock groups of all time. These were the Beatles and
today many of their songs are still played on radio stations, and
new fans now listen to Beatle hits on MP3 players and I-Pods.
The group had millions of adoring fans who idolized the group.
The music and songs that the Beatles created forever changed
the recording industry and generations of fans.   Која  е една
од најпознатите рок- групи на сите времиња?

129. It seems that in Great Britain people have very strange names
for what they eat. For example, when you visit England, and go
to an ice cream van and ask for a 99, you will get a cone filled
with ice-cream and crumbly stick of chocolate. Or when someone
says they want a Barbie? - That is how the Brits call the grill,
Barbie-short from barbecue. If you ever come to England, don’t
miss the “afternoon tea”, which is a whole meal here that
includes tea and warm buns spread with strawberry jam and
topped with thick, yellow, clotted cheese. The British food is
delicious, even though the names are weird. Што ќе добиеш
во Велика Британија кога ќе побараш “99”?
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130. “The Big Bang Theory” is an American sitcom created by Chuck
Lorre and Bill Prady who serve as head writers of the show. The
show is centered on five characters living in Pasadena,
California: roommates Leonard and Sheldon, their neighbor
Penny who works as a waitress and is an aspiring actress, and
their geeky and socially awkward friends Howard and Raj. Most
of the show focuses on science, particularly on physics. The male
characters work as scientists and their social inability is comic
when compared with Penny’s general knowledge and great social
skills.  Како се вика серијата создадена од Чак Лоре и
Бил Прејди?

131. In the 1960s, a British group was responsible for shaking up the
music world and the talented quartet would become one of the
most famous rock groups of all time. These were the Beatles and
today many of their songs are still played on radio stations, and
new fans now listen to Beatle hits on MP3 players and I-Pods.
The group had millions of adoring fans who idolized the group.
The music and songs that the Beatles created forever changed
the recording industry and generations of fans.  На што ги
слушаат песните на Битлси денешните обожаватели?

132. It seems that in Great Britain people have very strange names
for what they eat. For example, when you visit England, and go
to an ice cream van and ask for a 99, you will get a cone filled
with ice-cream and crumbly stick of chocolate. Or when someone
says they want a Barbie? - That is how the Brits call the grill,
Barbie-short from barbecue. If you ever come to England, don’t
miss the “afternoon tea”, which is a whole meal here that
includes tea and warm buns spread with strawberry jam and
toppe d with thick, yellow, clotted cheese. The British food is
delicious, even though the names are weird. На што се мисли
кога во Велика Британија некој ќе побара Барби?
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133. It seems that in Great Britain people have very strange names
for what they eat. For example, when you visit England, and go
to an ice cream van and ask for a 99, you will get a cone filled
with ice-cream and crumbly stick of chocolate. Or when someone
says they want a Barbie? - That is how the Brits call the grill,
Barbie-short from barbecue. If you ever come to England, don’t
miss the “afternoon tea”, which is a whole meal here that
includes tea and warm buns spread with strawberry jam and
topped with thick, yellow, clotted cheese. The British food is
delicious, even though the names are weird. Што опфаќа
попладневниот чај во Велика Британија?

134. “The Big Bang Theory” is an American sitcom created by Chuck
Lorre and Bill Prady who serve as head writers of the show. The
show is centered on five characters living in Pasadena,
California: roommates Leonard and Sheldon, their neighbor
Penny who works as a waitress and is an aspiring actress, and
their geeky and socially awkward friends Howard and Raj. Most
of the show focuses on science, particularly on physics. The male
characters work as scientists and their social inability is comic
when compared with Penny’s general knowledge and great social
skills.  Во кој град живеат ликовите на серијата?

135. “The Big Bang Theory” is an American sitcom created by Chuck
Lorre and Bill Prady who serve as head writers of the show. The
show is centered on five characters living in Pasadena,
California: roommates Leonard and Sheldon, their neighbor
Penny who works as a waitress and is an aspiring actress, and
their geeky and socially awkward friends Howard and Raj. Most
of the show focuses on science, particularly on physics. The male
characters work as scientists and their social inability is comic
when compared with Penny’s general knowledge and great social
skills.  Кои двајца ликови од серијата се цимери? 
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136. In the 1960s, a British group was responsible for shaking up the
music world and the talented quartet would become one of the
most famous rock groups of all time. These were the Beatles and
today many of their songs are still played on radio stations, and
new fans now listen to Beatle hits on MP3 players and I-Pods.
The group had millions of adoring fans who idolized the group.
The music and songs that the Beatles created forever changed
the recording industry and generations of fans.  Како
влијаеле песните и музиката на Битлси на музичката
индустрија?

137. It seems that in Great Britain people have very strange names
for what they eat. For example, when you visit England, and go
to an ice cream van and ask for a 99, you will get a cone filled
with ice-cream and crumbly stick of chocolate. Or when someone
says they want a Barbie? - That is how the Brits call the grill,
Barbie-short from barbecue. If you ever come to England, don’t
miss the “afternoon tea”, which is a whole meal here that
includes tea and warm buns spread with strawberry jam and
topped with thick, yellow, clotted cheese. The British food is
delicious, even though the names are weird. Каква е
британската храна?

138. “The Big Bang Theory” is an American sitcom created by Chuck
Lorre and Bill Prady who serve as head writers of the show. The
show is centered on five characters living in Pasadena,
California: roommates Leonard and Sheldon, their neighbor
Penny who works as a waitress and is an aspiring actress, and
their geeky and socially awkward friends Howard and Raj. Most
of the show focuses on science, particularly on physics. The male
characters work as scientists and their social inability is comic
when compared with Penny’s general knowledge and great social
skills.       На што најмногу се фокусира серијата?
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139. This is their first visit to a big city. They must find a nice hotel to
stay in. They’re sure they’re going to have a wonderful time
there. Што посетуваат тие за прв пат?

140. Ако сакаш да прашаш колку е оддалечен паркот, кој од
наведениве изрази ќе го употребиш?

141. Доврши го исказот: If you are hot, …..

142. Со кој од наведените изрази искажуваме загриженост?

143. Ако сакаш некому да му кажеш дека ќе одиш во Битола
велиш:

144. Jana does all the shopping in the house. She goes to the baker’s
to buy bread and stops by at the butcher`s to buy some meat.
At the end she goes to the supermarket to get milk and some
other products. From time to time she does some shopping for
her old neighbors. Каде Јана купува млеко?

145. Jana does all the shopping in the house. She goes to the baker’s
to buy bread and stops by at the butcher`s to buy some meat.
At the end she goes to the supermarket to get milk and some
other products. From time to time she does some shopping for
her old neighbors.Каде Јанa најпрво оди?

146. Barbie is a best-selling fashion doll launched in 1959. The
America businesswoman Ruth Handler (1916-2002) is the
creator of Barbie. She named the doll after her daughter Barbara
and the doll's design was inspired by a German doll called Bild
Lilli. По кого куклата Барби го добила името?
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147. I am Simona and this is my dog Lili. It is 4 years old and it is a
beautiful dog. Two years ago she gave birth to five puppies. I
kept two of them and their names are Toto and Lolo. I love them
all and I keep them in my house. Pред колку време се родиле
кученцата?

148. Со кој од следниве зборови искажуваме квантитет ( нешто е
многу мало или големо)?

149. Определи кој збор ќе го употребиш за да ја дополниш
реченицата: I was sleeping _____ my dog was barking.

150. Искажи споредување: This building is _____ than yours.

151. Kога Сузана играше со кукли?

152. Како ќе одговориш на прашањето: Did you see him?

153. Кој од следниве зборови означува модален глагол?

154. Во реченицата: I spent my holiday in Ohrid, зборот holiday
значи:

155. Со помош на коe од следниве средства може да патуваме по
вода?

156. Во реченицата: „I went to a restaurant to eat chicken legs“
зборот chicken legs значи:
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157. Со реченицата She will buy a new book if she has money
искажуваме:

158. Со кој израз искажуваме молба?

159. Ако некој те праша кој е најдобар во твоето одделение, ќе
одговориш:

160. Доврши ја реченицата: If you heat the water.....

161. Одбери збор што ќе го употребиш за да ја дополниш
реченицата: My dad loves _____. He has got a new tennis
racket.

162. Sara lives in Skopje, while Maja lives in Veles. Three years ago
they went to Mavrovo for the winter holiday. They stayed in the
mountain for the whole winter holiday. They were skiing,
drinking tea, having fun and also met a lot of friends. Even today
the friendship, with the children who live in Mavrovo, Monika,
Bobi, Mite and Biljana still lasts.Kолку време Маја и Сања беа
во Маврово?

163. Доврши ја реченицата: A: I am going to the park. B: _____ are
you coming back?

164. Со кој од дадените изрази бараме дозвола?

165. Sonja loves travelling, so she always goes somewhere whenever
she has a chance. She usually travels by train and visits a lot of
interesting places and meets a lot of people.Кој сака да патува?
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166. Aко сакаш да дознаеш како се чувствува другарчето, го
прашуваш:

167. Jana does all the shopping in the house. She goes to the baker’s
to buy bread and stops by at the butcher`s to buy some meat.
At the end she goes to the supermarket to get milk and some
other products. From time to time she does some shopping for
her old neighborsКога Јана оди во супермаркетот?

168. Elizabeth has got a lot of friends and they are really different.
Her friend Jane is a hard-working person and she studies a lot,
Mina is a bit lazy, Sara is  really polite and I’m generous.
Elizabeth always gives them her homework!Што им дава
Елизабет на своите другарки?

169. Elizabeth has got a lot of friends and they are really different.
Her friend Jane is a hard-working person and she studies a lot,
Mina is a bit lazy, Sara is  really polite and I’m generous.
Elizabeth always gives them her homework!Кoј могу учи?

170. Elizabeth has got a lot of friends and they are really different.
Her friend Jane is a hard-working person and she studies a lot,
Mina is a bit lazy, Sara is  really polite and I’m generous.
Elizabeth always gives them her homework!Кој е учтив?

171. I am Simona and this is my dog Lili. It is 4 years old and it is a
beautiful dog. Two years ago she gave birth to five puppies. I
kept two of them and their names are Toto and Lolo. I love them
all and I keep them in my house. Кој раскажува во текстот?

172. Доврши ја реченицата: I will go to Ohrid ___ bus.

173. Каде одиме за да гледаме филм?
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174. Jana does all the shopping in the house. She goes to the baker’s
to buy bread and stops by at the butcher`s to buy some meat.
At the end she goes to the supermarket to get milk and some
other products. From time to time she does some shopping for
her old neighbors.Кога Јана им пазари на нејзините стари
соседи?

175. In my room I have a green bed, orange drawers, a colorful
carpet on the floor, big posters of my favorite band, but I
haven’t got any curtains. Во горенаведениот краток текст
пронајди го одговорот на прашањето: Што недостасува во
твојата детска соба?

176. I am Simona and this is my dog Lili. It is 4 years old and it is a
beautiful dog. Two years ago she gave birth to five puppies. I
kept two of them and their names are Toto and Lolo. I love them
all and I keep them in my house.Колку кученца зачувала
Симона?

177. Elizabeth has got a lot of friends and they are really different.
Her friend Jane is a hard-working person and she studies a lot,
Mina is a bit lazy, Sara is  really polite and I’m generous.
Elizabeth always gives them her homework!Каква личност е
Мина?

178. Кога си на планината Пелистер велиш дека:

179. Одговори што би следело по реченицата: He studies a lot and
always writes his homework. He is …

180. Што ќе одговориш доколку продавачот ти понуди чевли кои
се 3 броја поголеми од оние кои ти ги носиш?
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181. Кога сакаме да подигнеме пари одиме во:

182. Во лето носиме:

183. Личноста што послужува во ресторан е:

184. Кој збор го употребуваме за да искажеме услов?

185. Sonja loves travelling, so she always goes somewhere whenever
she has a chance. She usually travels by train and visits a lot of
interesting places and meets a lot of people.Кој од дадените
зборови означува превозно средство?

186. Sonja loves travelling, so she always goes somewhere whenever
she has a chance. She usually travels by train and visits a lot of
interesting places and meets a lot of people.Со што патува
Соња?

187. Како ќе ја прашаш мајка ти колку путер има во кутијата?

188. Sara lives in Skopje, while Maja lives in Veles. Three years ago,
they went to Mavrovo for the winter holiday. They stayed in the
mountain for the whole winter holiday. They weer skiing,
drinking tea, having fun and also met a lot of friends. Even
today, the friendship with the children who live in Mavrovo,
Monika, Bobi, Mite and Biljana still lasts.Колку години трае
другарството меѓу децата?

189. Во реченицата „I would like to visit my grandparents”
зборовите „would like” значат:
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190. Кој од следниве изрази го користиме за охрабрување?

191. Кој од следниве зборови e помошен глагол за идно време?

192. Кој од следниве зборови означува прилог?

193. Доврши ја реченицата You can buy flowers in:

194. Кога сакаш да слушаш концерт со рап - музика одиш на:

195. Кога сакаме да напишеме имеил користиме:

196. Кој од следните предмети го користиш да пресметаш нешто?

197. Кој од следниве зборови означува член на поширокото
семејство?

198. Со кој израз искажуваме нудење помош?

199. Што следи по реченицата: What have you written?

200. Kаде седеше Боби?

201. Доврши ја реченицата: I have ______ been to India.

202. Определи што следи по реченицата: Мy dog was in its house.
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203. Во реченицата: I am afraid you can’t come, I am afraid значи:

204. Со кој од наведените изрази ќе искажеш дејствие кое си го
правел по навика во минатото?

205. Ако некој ти каже дека е навистина студено, ти ќе му го
дадеш следиот совет:

206. Со кој од дадените изрази ќe искажеш обврска?

207. Доврши го исказот: If you have a toothache, ….

208. Кој од дадените зборови означува лице кое превезува
патници со автомобил?

209. Ако одиме во Лондон, која знаменитост ќе ја посетиме?

210. Кој е Шерлок Холмс?

211. Ако сакаме да одиме на фудбалски натпревар, одиме
на:

212. Џон  ги сака авионите, кога ке порасне ќе биде:

213. Дополни ја реченицата: “I am feeling ____ ,  because I
was working in the garden all day. ”

214. Кој од следниве зборови означува лична именка?
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215. Реченицата: Ја напишав домашната  за половина час;
на англиски јазик гласи:

216. Како ќе одговориш на прашањето: Where are you going
for the weekend?

217. Како ќе одговориш на прашањето: Have  you learnt your
lesson?   

218. Дополни ја реченицата: Mary’s hair is ____ than Sally’s.   

219. Доврши ја реченицата : I will arrive home for dinner, _______. 

220.     Дополни ја реченицата : “My mom asked me to ______ the
computer.”

221. Кој од следниве искази искажува условеност? 

222. Кој од следниве искази искажува навика од минатото?

223. Како ќе прашаш: Кога ќе одиш кај тетка ти во
Австралија?

224. Со кој од наведените искази ќе искажеш споредување?  
 

225. Кој од дадените искази означува историски факт?

226. Кој од дадените искази е логички заклучок?
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227.     Дополни ја реченицата: “Molly is ________ of her sick
grandmother. “

228. Доврши  ја реченицата : “ Charlotte is the girl
________________.”

229. Како ќе го прашаш другарчето кога ќе патува за Словенија?

230. The Academy Awards, also known as The Oscars, is the annual
American awards ceremony honoring achievements in the film
industry. Winners are awarded the statuette, officially known as
Academy Award, but are much better known by the nickname
Oscar. The ceremony was first broadcast in 1953, and now it is
broadcast live in more than 200 countries. The Oscars is also the
oldest entertainment awards ceremony. Колку често се одржува
доделување на Оскар? 

231. Taylor Swift was born in 1989 in Pennsylvania. At the age of
nine, Taylor turned her attention to music and performed in the
school plays and musicals. Taylor moved to Nashville at the age
of fourteen, to continue her musical career.   Her first album was
a success. In September 2009, Swift became the first country
singer to win an MTV Video Music Award  when her song “You
Belong to me” was named best Female Video. Каде е родена
Тејлор Свифт?

232. The Academy Awards, also known as The Oscars, is the annual
American awards ceremony honoring achievements in the film
industry. Winners are awarded the statuette, officially known as
Academy Award, but is much better known by the nickname
Oscar. The ceremony was first broadcast in 1953, and now it is
broadcast live in more than 200 countries. The Oscars is also the
oldest entertainment awards ceremony. За што се доделуваат
Оскарите?
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233. The Academy Awards, also known as The Oscars, is the annual
American awards ceremony honoring achievements in the film
industry. Winners are awarded the statuette, officially known as
Academy Award, but is much better known by the nickname
Oscar. The ceremony was first broadcast in 1953, and now it is
broadcast live in more than 200 countries. The Oscars is also the
oldest entertainment awards ceremony. Што им се доделува на
добитниците на академијата?

234. Taylor Swift was born in 1989 in Pennsylvania. At the age of
nine, Taylor turned her attention to music and performed in the
school plays and musicals. Taylor moved to Nashville at the age
of fourteen, to continue her musical career.   Her first album was
a success. In September 2009, Swift became the first country
singer to win an MTV Video Music Award  when her song “You
Belong to me” was named best Female Video. Одговори на што
го насочила вниманието Тејлор кога имала девет години.

235. Taylor Swift was born in 1989 in Pennsylvania. At the age of
nine, Taylor turned her attention to music and performed in the
school plays and musicals. Taylor moved to Nashville at the age
of fourteen, to continue her musical career.   Her first album was
a success. In September 2009, Swift became the first country
singer to win an MTV Video Music Award  when her song “You
Belong to me” was named best Female Video. Каде  се
преселила Тејлор за да продолжи со музичката кариера?

236. The Academy Awards, also known as The Oscars, is the annual
American awards ceremony honoring achievements in the film
industry. Winners are awarded the statuette, officially known as
Academy Award, but is much better known by the nickname
Oscar. The ceremony was first broadcast in 1953, and now it is
broadcast live in more than 200 countries. The Oscars is also the
oldest entertainment awards ceremony. Зошто Оскарите се
сметаат за најстара церемонија за награди? 
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237. Taylor Swift was born in 1989 in Pennsylvania. At the age of
nine, Taylor turned her attention to music and performed in the
school plays and musicals. Taylor moved to Nashville at the age
of fourteen, to continue her musical career.   Her first album was
a success. In September 2009, Swift became the first country
singer to win an MTV Video Music Award  when her song “You
Belong to me” was named best Female Video. Зошто е
интересна наградата на Свифт во 2009?

238. Со која од наведените реченици се искажува минато
несвршено дејство? 

239. Во реченицата "I went to Turkey on vacation", зборот
"vacation" значи:

240. Дополни ја реченицата:"The cake was very ______, I really
liked it."
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1.   Кој од следниве зборови е апарат?

2.   Кој од следниве зборови означува настан?

3.    Кој од следниве зборови е институција?

4.     Кој од следниве зборови е институцијa?
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5.  Кој од следниве зборови означува станица?

6.      Кој од следниве зборови означува награда?

7.    Што порачуваме кога сме во ресторан?

8.       Koга сакаме да патуваме со јавно превозно средство
купуваме:

9. Кој од следниве апарати го користиме за слушање музика? 

10.     Кој од следните предмети го користиме да комуницираме?

11.     Ако сакаме да се натпреваруваме одиме на:

12.     Кој од следниве предмети го користиме кога сакаме да
спиеме надвор во природа?

13.    Ако сакаме да направиме семејна фотографија користиме:

14. Ако сакаме да одиме во Австралија, патуваме со:

15.       Кој израз го користиме кога на келнерот му велиме  дека
сакаме главно јадење?

16.       Каде одимe кога сакаме да гледаме претстава?

17. Ако сакаме да  гледаме фудбалски натпревар, одиме на:
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18. Дополни  ја реченицата: She is having a birthday party.
The ______ is in her garden.

19. Дополни ја реченицата: Susan told a lie to the teacher. The
teacher______her in front of the class.

20. Кога слушаме музика што најчесто правиме?

21. Ако сме болни и сакаме побрзо да оздравиме, одиме во:

22. Што најчесто правиме кога одиме на море?

23.      Ако сакаме да учиме странски јазици, одиме во:

24. Доврши ја реченицата: "There was a traffic accident. Two
people were ______ ."

25.     Дополни  ја  реченицата: Мy friend Peter is always happy
when somebody cries. He is a _______person.

26. Доврши  ја  реченицата: "Tom  is a better student than me. I
am very______ . "

27.    Што  правиме кога сакаме да видиме дали изгледаме
убаво?

28.     Луѓето кои  многу сакаат  да јадат ги викаме:

29.  Ако сакаме да се качиме на врвот на  облакодер користиме:
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30. Како ќе му кажеш на својот брат дека неговата соба е многу
неуредна?

31.      Кој од следниве зборови е придавка?

32. Кој од следниве зборови НЕ е глагол?

33.      Кој од следниве зборови е именка?

34.    Кој од следниве зборови е неопределена заменка?

35. Која од следниве именки е  само во еднина?

36.    Кој од следниве прилози се употребува во Present Perfect
Tense?

37. Кој од наведените изрази означува споредување на
едно лице со повеќе лица? 

38. На прашањето: Кого бараш? следи одговор:

39. На прашањето: На кого си лут? следи одговор:

40. На прашањето: Кого чекаш? следи одговор:

41. Кој од следниве зборови е фразален глагол?

42. Кој од следниве зборови е фразален глагол?
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43. На прашањето: Have you read the book the Lord of the rings?
следи одговор:

44. Кој од наведените изрази искажува навика од минатото? 

45. Како ќе прашаме: Зошто немаше  никој во собата?

46. На прашањето: Кој пишува побрзо, ти или твоето другарче?
следи одговор:

47. Која од наведените реченици е релативна/односна? 

48.    Како ќе кажеме дека ова е девојчето чија мајка е
наставничка?

49. На прашањето: Што ќе направеше ако имаше пари?
следи одговор:

50. Нa прашањето: Have you eaten the meat that was in your
plate? следи одговор:

51. На прашањето: По кој предмет си добар? следи
одговор:

52. Со еден од наведените изрази доврши ја реченицата: If
It was cold……

53. Како ќе кажеш дека чинијата е направена од стакло?
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54. Со еден од наведените изрази доврши го исказот:  She
 speaks Italian ____.

55. Доврши ја реченицата: I would send the letter, if ……...

56.     Како ќе кажеш дека  не си ја исчистил својата соба?

57. Со еден од наведените изрази доврши ја реченицата: If it was
summer……

58. Како ќе кажеш дека играчките не  се произведени во
оваа фабрика?

59. Како ќе кажеш дека не си го видел својот најдобар пријател
веќе пет години?

60.      Како ќе кажеш дека сестрата на Том вели дека  мрази
јаболки?

61. Со еден од наведените изрази доврши го исказот:  Sara was
_______ her friend  yesterday afternoon.

62. Со еден од наведените изрази доврши го исказот  Tom
didn`t arrive at school on time. His teacher was very  _______.

63. Како ќе прашаш некого дали  го гледал филмот „Пред
дождот“?

64. Со еден од наведените изрази доврши го исказот:  I  used to
watch cartoons ……...
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65. Со еден од наведените изрази доврши го исказот:  I  have a
small sister. When my mother is not at home I have to  ……...
her.

66. Со еден од наведените изрази дополни ја реченицата:
 The woman_______is singing this song is my  cousin.

67.     Кој од следниве изрази искажува изненадување?

68. Со кој од дадените изрази  искажуваш наредба?

69. Кој од наведениве изрази искажува загриженост?

70. Кој од следниве изрази искажува задоволство?

71. Кој од дадените изрази го користиш за да предупредиш
некого?

72. Кој од следниве изрази искажува нудење помош?

73.       Кој од следниве изрази искажува условеност?

74. Кој од следниве изрази искажува навика во минатото?

75. Кој од следниве изрази искажува историски факт?

76. Кој од следниве изрази искажува логичен заклучок?
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77. Со изразот:  Look out! искажуваме:

78. Кој од наведените изрази го користиш за да искажеш
сопствено мислење?

79. Со кој од наведените изрази искажуваме навика во
минатото?

80. Во реченицата: I used to draw flowers on the wall
 искажуваме:

81. Со кој од следниве изрази нудиме помош?

82. Со изразот: It is impossible that he left our school! !
искажуваме:

83.    Со кој од наведените изрази искажуваме загриженост?

84. Со кој од наведените изрази искажуваме  историски факт?

85. Со изразот:  I found my little dog far away from my house
 искажуваме:

86. Со кој од следниве изрази искажуваме условеност?

87. Со изразот: I used to drink a bottle of milk per day   when
I was very young  искажуваме:

88. Со изразот:  She speaks faster than me  споредуваме:



2. Англиски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

89. Со изразот:  She must be at home. The light is on  
искажуваме:

90. Во реченицата: I used to play with marbles when I was six
 искажуваме:

91. Со изразот:  She speaks more loudly than me  споредуваме:

92. Ако некој ти каже  I have a lot of work to do, како ќе му
понудиш да му помогнеш?

93.      Ако некој ти каже дека штотуку ја видел Јана во паркот,
тоа значи дека: 

94. Ако другарчето те праша зошто не си  бил на кино со
својата постара сестра, ти ќе му одговориш:

95. Ако  е надвор премногу ладно и сакаш да му дадеш
совет на својот другар да стави капа на главата,  го користиш
исказот:

96. На прашањето: What would you like to get for your birthday? ќе
одговориш со:

97. Како ти се обраќа твојот другар кога ти нуди помош?

98. Доколку  другарчето те поканeше да  одите на кино минатата
сабота, ти ќе му одговореше:

99. Доврши го дијалогот: Would you like to eat this piece of cake?
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100. Ако некој те праша кого чекаш, ти ќе му одговориш: 

101.  Доврши го дијалогот: A. I don`t feel very good today. B.
________________

102. Ако твојот другар ти каже дека не јадел цел ден, ти ќе
му одговориш: 

103. Како ќе го предупредиш другарчето дека во пресрет му доаѓа
автомобил?

104. Како ќе и кажеш на својата другарка дека  ти си играла со
кукли кога си имала три години?

105. Како ќе го предупредиш другарчето дека  има куче во
градината?

106. На прашањето: Многу сакам сладолед, а ти? ќе
одговориш со:

107. Како ќе кажеш дека твојата другарка е задоволна што
стасала на време?

108. На прашањето: Do you have to study Spanish? ќе
одговориш со:

109. Што ќе заклучиш ако во собата на Јана има упалено светло?

110. Како ќе му кажеш на другарчето дека ако не зборувал за
време на  часот ќе научил многу повеќе?
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111. The Circle of life is a film everyone should see if they want to go
home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is one
sad part in the middle but everything is all right in the end. Jules
Verity, the star, normally sings and dances in films so this is a
change for him. Што е  The circle of life?

112. The Circle of life is a film everyone should see if they want to go
home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is one
sad part in the middle but everything is all right in the end. Jules
Verity, the star, normally sings and dances in films so this is a
change for him. Кој не можел да престане да се смее? 

113. The Circle of life is a film everyone should see if they want to go
home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is one
sad part in the middle but everything is all right in the end. Jules
Verity, the star, normally sings and dances in films so this is a
change for him. Како се вика глумецот?

114. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. Каква  е облеката што ја
 носат глумците во филмот?

115. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. Кога се случува
приказната?
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116. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. Кој неможел да го погоди
крајот на филмот?

117.      People earn money from the jobs they work and use that
money to save for the future, pay their houses, cars, food,
taxes, medical needs and household items among other things.
Even things such as turning the lights on, using the air
conditioning or heat, and connecting to the internet cost money.
Од каде  луѓето заработуваат пари?

118. People earn money from the jobs they work and use that money
to save for the future, pay their houses, cars, food, taxes,
medical needs and household items among other things. Even
things such as turning the lights on, using the air conditioning or
heat, and connecting to the internet cost money. За што  ги
штедат  луѓето парите? 

119. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes.      Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Кој сака да скока јаже? 
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120. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes.      Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Каде оди Меди со својата
мајка?

121. The Circle of life is a film everyone should see if they want to go
home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is one
sad part in the middle but everything is all right in the end. Jules
Verity, the star, normally sings and dances in films so this is a
change for him. Кој  треба да го гледа филмот?

122. The Circle of life is a film everyone should see if they want to go
home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is one
sad part in the middle but everything is all right in the end. Jules
Verity, the star, normally sings and dances in films so this is a
change for him. „Cheerfull “ значи:

123.      The Circle of life is a film everyone should see if they want to
go home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is
one sad part in the middle but everything is all right in the end.
Jules Verity, the star, normally sings and dances in films so this
is a change for him. Што имало на средина на филмот?

124. The Circle of life is a film everyone should see if they want to go
home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is one
sad part in the middle but everything is all right in the end. Jules
Verity, the star, normally sings and dances in films so this is a
change for him. Што вообичаено прави глумецот во
филмовитe?
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125. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. Каква приказна е Cramer
Place?

126. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It
is a true story which takes place in the nineteenth century in an
old house. It is actually difficult to believe this really happened
and John found it impossible to guess the ending- so he just has
to wait and see. The acting is wonderful. Каде се случува
приказната?

127. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. „Takes place“ значи?

128. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. Каква е глумата во
филмот?

129. People earn money from the jobs they work and use that money
to save for the future, pay their houses, cars, food, taxes,
medical needs and household items among other things. Even
things such as turning the lights on, using the air conditioning or
heat, and connecting to the internet cost money. „Household
items“ значи:
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130. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes. Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Што сака Меди да вози?

131. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes.      Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Кoи чевли ги скинала
Меди?

132. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes. Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Кога Меди ги скинала
чевлите?
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133. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes. Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Што здогледала Меди во
одделот за чевли?

134.      Carrier pigeons can be trained to carry messages to people.
The note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. Кој може да
биде истрениран да пренесува пораки до луѓето?

135. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. Каде се става
пораката?
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136. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. Какви се
гулабите-поштари?

137. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people Какво сетило
имаат гулабите-поштари?

138. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. Што  бил Џингис
Кан?
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139. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. Во која држава
се  испраќале резултати од избори преку гулаби-поштари ?

140. The path to Nowhere is the latest in a series of films starring Des
Riley and Tom Carver. It starts with a car chase, there is plenty
of action in the middle and it finishes with a helicopter following
the two men as they try to escape in a boat. Peter couldn`t wait
to discover what happened. Што е „Патот кој не води
никакаде„?

141. The path to Nowhere is the latest in a series of films starring Des
Riley and Tom Carver. It starts with a car chase, there is plenty
of action in the middle and it finishes with a helicopter following
the two men as they try to escape in a boat. Peter couldn`t wait
to discover what happened. Кои се актерите во фимот „Патот
кој не води никакаде“?

142. The path to Nowhere is the latest in a series of films starring Des
Riley and Tom Carver. It starts with a car chase, there is plenty
of action in the middle and it finishes with a helicopter following
the two men as they try to escape in a boat. Peter couldn`t wait
to discover what happened. „Discover значи“ :
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143.      The Circle of life is a film everyone should see if they want to
go home feeling cheerful. Sara couldn`t stop laughing. There is
one sad part in the middle but everything is all right in the end.
Jules Verity, the star, normally sings and dances in films so this
is a change for him. Што мислите, каков е филмот ако секој
излегува весел по гледањето и ако смее? 

144. The clothes the actors wear in Cramer Place are lovely. It is a
true story which takes place in the nineteenth century in an old
house. It is actually difficult to believe this really happened and
John found it impossible to guess the ending- so he just has to
wait and see. The acting is wonderful. Иако ова е вистинска
приказна, дали е едноставно да се поверува дека тоа се
случило?

145. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes.      Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Зошто на Меди и се
потребни нови чевли?

146. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes.      Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Кои чевли Меди сака да
ги купи?
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147. Maddy  loves to jump rope, ride her scooter, and ride her
skateboard. One day, Maddy gets a hole in the shoes she likes
best while riding her scooter. They are pink with hearths and a
Velcro tab. Now she needs new shoes.      Maddy`s mom takes
her to the shoe area. The shoe area is crowded, and there is long
wait. Maddy does not mind. Maddy sees a pair of purple
sneakers with orange laces. She sees a pair of red sandals with
dots. She wants the purple sneakers. Како се чувствува Меди
за долгиот ред во продавницата?

148. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. За што се врзува
малата конзерва?

149. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. Што поставил
Џингис Кан низ целата земја?
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150. Carrier pigeons can be trained to carry messages to people. The
note is placed into a small skinny can. The can is tied to the
pigeon`s leg. Then the pigeon flies off to deliver the note.
Carrier pigeons are good messengers because they`re fast and
can fly long distances. They also have a good sense of direction.
They can even reach places that people can`t. More than 800
years ago, Genghis Khan, an Asian ruler set up pigeon post
offices across his lands! As recently as 2010, Cuba used pigeons
to send election results to its mountain people. До кого биле
испраќани изборните резултати?

151. 1.      Кој од следниве зборови означува просторија за
одржување состаноци?

152. Во реченицата: My mom was in the hospital, зборот hospital
означува:

153. Како се вика личноста што е задолжена за редот и мирот во
градот?

154.  Во реченицата: The weather in London was horrible, зборот
horrible значи:

155.  Кога сакаме да пријавиме кражба, одиме во:

156.    Кој од следниве термини означува „сподели” на Facebook?

157.     Кога некој е друштвен, велиме дека е:

158. Кога сакаме да изнајмиме книга за читање, одиме во:
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159. Кој од следниве зборови означува indefinite pronoun?

160.     Доврши ја реченицата: Megan and Hugh have been married
for 10 years _____.

161.    Како ќе одговориш на прашањето: Have you cleaned your
room?

162.  Одбери со кој збор ќе искажеш степенување на придавка:

163. Како ќе кажеш дека порано си јадел многу банани?

164.     Дополни ја  реченицата: I __________ living in London for 3
years.

165.   Доврши ја реченицата: If I  passed  the test,
________________.

166.    Како ќе кажеш дека човекот во сината јакна е твојот татко?

167. Пасивната форма на реченицата "Megan broke the window” е:

168.   Со кој израз искажуваме задоволство?

169.     Со кој израз искажуваме загриженост? 

170. Со кој израз искажуваме изненадување?
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171. Со кој од наведените изрази искажуваме историски факт?

172. Со кој од наведените изрази се искажува логички заклучок?

173.    Со која од наведените реченици искажуваме дејство што се
случило во минатото и трае во сегашноста?

174.    Со кој израз искажуваме загриженост?

175.      Доврши ја реченицата: If you were in  New York
_________.

176. Како ќе  кажеш дека  Горан  трча  побразо од  Влатко?

177.     Кој од следниве изрази е историски факт?

178. Која од следниве реченици искажува загриженост?

179. Како ќе кажеш дека повеќе сакаш пливање отколку
фудбал?

180. Young people today have many opportunities to travel abroad.
The use many programs for transfer of students such as the
Erasmus program for studying abroad, or if they are 18 years
old, students can also use the many Work and Travel programs
for finding summer jobs in foreign countries. Most of the male
students go to USA and work in hotels, the females prefer going
to England and working as babysitters. Какви  можности имаат
 младите денес?
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181. Steve Jobs was born in 1955 . His parents were graduate
students who gave him up for adoption because their parents did
not want them to marry. Steve was adopted by Clara and Paul
Jobs. His mother taught him to read before he went to school.
Steve and his father would work on electronics in the family
garage, taking apart and reassembling televisions, radios and
stereos. Steven Jobs was one of the best innovators of the
20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> century. Кој е роден
во 1955 година?

182. A vegetarian is someone who doesn’t eat meat, and mostly eats
foods that come from plants, like grains, fruits, vegetables and
nuts. Some stricter vegetarians avoid more than just meat, they
also avoid animal products, which are nonmeat foods that come
from animals such as milk and eggs. Kids can be vegetarians but
they can’t do it alone. They need grown-ups to help them make
sure they get the vitamins and minerals they need. Eating
nutritious diet helps kids develop and grow as they should.  
 Што е вегетаријанец?

183. Young people today have many opportunities to travel abroad.
The use many programs for transfer of students such as the
Erasmus program for studying abroad, or if they are 18 years
old, students can also use the many Work and Travel programs
for finding summer jobs in foreign countries. Most of the male
 students go to USA and work in hotels, the females prefer going
to England and working as babysitters.     Која програма ја
користат студентите за да работат во странство?
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184. Steve Jobs was born in 1955 . His parents  were  graduate
students who gave him up for adoption because their parents did
not want them to marry. Steve was adopted by Clara and Paul
Jobs. His mother taught him to read before he went to school.
Steve and his father would work on electronics in the family
garage, taking apart and reassembling televisions, radios and
stereos. Steven Jobs was one of the best innovators of the
20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> century. Што се
случило со Стивен Џобс кога се родил?

185. Steve Jobs was born in 1955 . His parents  were  graduate
students who gave him up for adoption because their parents did
not want them to marry. Steve was adopted by Clara and Paul
Jobs. His mother taught him to read before he went to school.
Steve and his father would work on electronics in the family
garage, taking apart and reassembling televisions, radios and
stereos. Steven Jobs was one of the best innovators of the
20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> century. Што го
научила мајката на Стивен?

186. A vegetarian is someone who doesn’t eat meat, and mostly eats
foods that come from plants, like grains, fruits, vegetables and
nuts. Some stricter vegetarians avoid more than just meat, they
also avoid animal products, which are nonmeat foods that come
from animals such as milk and eggs. Kids can be vegetarians but
they can’t do it alone. They need grown-ups to help them make
sure they get the vitamins and minerals they need. Eating
nutritious diet helps kids develop and grow as they should.    
  Која храна ја јадат вегетаријанците?
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187. A vegetarian is someone who doesn’t eat meat, and mostly eats
foods that come from plants, like grains, fruits, vegetables and
nuts. Some stricter vegetarians avoid more than just meat, they
also avoid animal products, which are nonmeat foods that come
from animals such as milk and eggs. Kids can be vegetarians but
they can’t do it alone. They need grown-ups to help them make
sure they get the vitamins and minerals they need. Eating
nutritious diet helps kids develop and grow as they should.
  Дали можат и децата да бидат вегетаријанци?

188. Young people today have many opportunities to travel abroad.
The use many programs for transfer of students such as the
Erasmus program for studying abroad, or if they are 18 years
old, students can also use the many Work and Travel programs
for finding summer jobs in foreign countries. Most of the male
students go to USA and work in hotels, the females prefer going
to England and working as babysitters.      Каде  и што најчесто
работат младите што ги користат програмите за работа во
странство?

189. Steve Jobs was born in 1955 . His parents  were  graduate
students who gave him up for adoption because their parents did
not want them to marry. Steve was adopted by Clara and Paul
Jobs. His mother taught him to read before he went to school.
Steve and his father would work on electronics in the family
garage, taking apart and reassembling televisions, radios and
stereos. Steven Jobs was one of the best innovators of the
20<sup>th</sup> and 21<sup>st</sup> century.   Кој бил
Стивен Џобс?
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190. A vegetarian is someone who doesn’t eat meat, and mostly eats
foods that come from plants, like grains, fruits, vegetables and
nuts. Some stricter vegetarians avoid more than just meat, they
also avoid animal products, which are nonmeat foods that come
from animals such as milk and eggs. Kids can be vegetarians but
they can’t do it alone. They need grown-ups to help them make
sure they get the vitamins and minerals they need. Eating
nutritious diet helps kids develop and grow as they should.    
 Што треба да јадат децата за правилен развој?

191. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Кој славел роденден?

192. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Колку вкупно луѓе отишле во
ресторанот?
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193. Hi, I am Miki. This is one evening with my family.My parents
always listen to the news at 7 p.m. After the news we all sit in
the living room; me, my two brothers and my sister and my
parents. Usually we watch movies; I love comedies and
animation movies. My sister falls asleep after half an hour and
then, after 1 hour, my two younger brothers go to sleep as well.
My parents let me watch TV until 10p.m., when I go to bed.Што
се animation movies?

194. The Galichnik Wedding Festival, is an annual Macedonian
festival, held in the Macedonian village of Galichnik, near the
town Deba,r in which a selected couple gets married in the
traditional "Galichka" style wedding. Traditionally, the wedding
lasted for 5 days, with the main activities on St. Peter's Day (12
July) every year.Во кој стил е Галичката свадба?

195. Many American cities are famous for something. For example,
New York is famous for the Statue of Liberty, Chicago is famous
for its car industry, LA is famous because of the film stars and in
Washington D.C there is the White House.По што е познат
Чикаго?

196. Кој од наведените изрази означува планирана активност?

197. Kire’s parents bought him a digital camera for his last birthday.
He makes a lot of home videos of his family and friends. They
always laugh when they watch them together.Како се
чуствуваат Кире и неговите родители кога ги гледаат
снимените видеа?
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198. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Како се чуствувал таткото на Том
за време на прославата на неговиот роденден?

199. The Galichnik Wedding Festival, is an annual Macedonian
festival, held in the Macedonian village of Galichnik, near the
town Debar, in which a selected couple gets married in the
traditional "Galichka" style wedding. Traditionally, the wedding
lasted for 5 days, with the main activities on St. Peter's Day (12
July) every year.Каде се наоѓа Галичник?

200. The Galichnik Wedding Festival, is an annual Macedonian
festival, held in the Macedonian village of Galichnik, near the
town Debar, in which a selected couple gets married in the
traditional "Galichka" style wedding. Traditionally, the wedding
lasted for 5 days, with the main activities on St. Peter's Day (12
July) every year.Колку дена траела Галичката свадаба?

201. The Beatles were one the greatest pop groups in the last
century. We all liked their songs and especially some of their
great hits. I’ve still got some of their records.Кои биле Битлси?
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202. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Што пиеле Том и неговата
сестра?

203. Beach volleyball was probably first played in Hawaii, in 1915, on
Waikiki Beach, but most people believe that it begun in Santa
Monica, California, in the 1920s. The sport began as a form of
family fun at the beach and its wide appeal and low-cost meant
it soon spread around the world. By the 1930s it was played in
the strangest places: Riga, Sofia and Prague, the capital cities of
Latvia, Bulgaria and then Czechoslovakia.Во која држава е
градот каде почнала да се игра одбојка на плажа?

204. Beach volleyball was probably first played in Hawaii in 1915 on
Waikiki Beach but most people believe that it begun in Santa
Monica, California, in the 1920s. The sport began as a form of
family fun at the beach and its wide appeal and low-cost meant
it soon spread around the world. By the 1930s it was played in
the strangest places: Riga, Sofia and Prague, the capital cities of
Latvia, Bulgaria and then Czechoslovakia.Повеќето луѓе
верувале дека за прв пат почнала да се игра одбојка на
плажаво:



2. Англиски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

205. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Каде отишол Том со семејството
минатата вечер?

206. Ако другарчето ти побара помош за да ја напише домашната
задача, ти ќе му одговориш:

207. Ако некој те праша на кого си лут, ти ќе му одговорш:

208. На прашањето: What would you like to have? ќе одговориш со:

209. Ако сонцето е премногу силно и сакаш да му дадеш совет на
твојот другар да користи масло за сончање, го користиш
исказот:

210. Во реченицата: I used to play the guitar искажуваме:

211. Со кој од наведените изрази искажуваме навика во минатото?

212. Кога сме на ликовна изложба што најчесто гледаме?

213. Доврши ја реченицата: I wish that was my car. I’m so _____.

214. Ако сакаме да гледаме филм одиме во:
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215. Кој од следните предмети го користиме да исчистиме
прашина?

216. Кој од следниве изрази искажува изненадување?

217. Ако другарчето те праша зошто не си отишол на неговата
роденденаска забава, ти ќе му одговориш:

218. Доврши го дијалогот: May I help you?

219. Ако другарчето те покани да одите на прошетка за време на
викендот, ти ќе му одговориш:

220. Како најчесто ни се обраќа продавачот во продавница?

221. Со кој од наведените изрази искажуваме историски факт?

222. Tome is really afraid of snakes. Once, when they were on a
picnic with his family, he saw a big one. He never forgot that
moment.Кој навистина се плаши од змии?

223. На прашањето: Многу сакам да одам на шопинг, а ти? ќе
одговориш со:

224. Доврши го дијалогот: Would you like to skate?

225. Како ќе кажеш дека не си го видел твојот братучед од
минатата година?
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226. На прашањето: На кого си лут? следи одговор:

227. Кој од следниве зборови е именка?

228. Ако сакаме да се качиме брзо на десетти кат во зграда,
користиме:

229. Ако сакаме да јадеме одиме во:

230. Dear Monika,Last summer I was in Bitola, at my grandmother’s
house. I had great time and a lot of fun. In Bitola I met Biljana,
Mirjana and Nina and they were my best friends during the
summer. I am planning to go to Bitola next summer
too.Love,SanjaКолку другарки запознала Сања во Битола?

231. Како ќе прашаме: Дали водиш грижа за помалата сестра?

232. Beach volleyball was probably first played in Hawaii, in 1915, on
Waikiki Beach, but most people believe that it begun in Santa
Monica, California, in the 1920s. The sport began as a form of
family fun at the beach and its wide appeal and low-cost meant
it soon spread around the world. By the 1930s, it was played in
the strangest places: Riga, Sofia and Prague, the capital cities of
Latvia, Bulgaria and then Czechoslovakia.Како почнала да се
игра одбојка на плажа?
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233. Hi, I am Miki. This is one evening with my family.My parents
always listen to the news at 7 p.m. After the news we all sit in
the living room; me, my two brothers and my sister and my
parents. Usually we watch movies; I love comedies and
animation movies. My sister falls asleep after half an hour and
then, after 1 hour, my two younger brothers go to sleep as well.
My parents let me watch TV until 10p.m., when I go to bed.Што
се comedies?

234. Hi, I am Miki. This is one evening with my family.My parents
always listen to the news at 7 p.m. After the news we all sit in
the living room; me, my two brothers and my sister and my
parents. Usually we watch movies; I love comedies and
animation movies. My sister falls asleep after half an hour and
then, after 1 hour, my two younger brothers go to sleep as well.
My parents let me watch TV until 10p.m., when I go to bed.Кој
слуша вести во 7 часот?

235. Ако некој ти каже дека штотуку го видел Јован на училиште,
тоа значи дека:

236. Beach volleyball was probably first played in Hawaii, in 1915, on
Waikiki Beach, but most people believe that it begun in Santa
Monica, California, in the 1920s. The sport began as a form of
family fun at the beach and its wide appeal and low-cost meant
it soon spread around the world. By the 1930s, it was played in
the strangest places: Riga, Sofia and Prague, the capital cities of
Latvia, Bulgaria and then Czechoslovakia.Што значи low-cost?

237. Ако литературното дело е напишано во стих, тогаш тоа е:

238. Маврово е познато место за:

239. Кој од следните предмети го користиме да испратиме порака?
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240. На прашањето: Have you read the book? следи одговор:

241. Кој од наведените изрази означува дејствие кое се случувало
по навика во минатото?

242. Како ќе прашаме: Каде беше досега?

243. Кој од следниве зборови е фразален глагол?

244. Доврши ја реченицата: I would buy a new bike, if ……...

245. Со еден од наведените изрази доврши го исказот He speaks
French ____.

246. Како ќе кажеш дека чевлите се направени од кожа?

247. Со еден од наведените изрази доврши ја реченицата If I had
enough free time……

248. Кој од следниве апарати го користиме за пресметување?

249. Пешаците обично одат по:

250. Со кој од наведените изрази искажуваме загриженост?

251. Со изразот: Impossible! искажуваме:

252. Со кој од следниве изрази нудиме помош?
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253. Кој од наведените изрази го користиш за да искажеш
сопствено мислење?

254. Со изразот: Look out! искажуваме:

255. Кој од дадените изрази го користиш за да предупредиш
некого?

256. Кој од следниве изрази искажува задоволство?

257. Кој од наведениве изрази искажува загриженост?

258. Кој од наведените изрази означува споредување на дејствија
кои ги вршат две лица?

259. The Galichnik Wedding Festival is an annual Macedonian festival
held in the Macedonian village of Galichnik near the town Debar
in which a selected couple gets married in the traditional
"Galichka" style wedding. Traditionally the wedding lasted for 5
days with the main activities on St. Peter's Day (12 July) every
year.Колку пати во годината има Галичка свадба?

260. Со кој од дадените изрази искажуваш наредба?

261. Кој од следниве зборови е глагол?

262. Од каде можеме да позајмиме книги?

263. Ако сакаме да земеме пари, одиме во:
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264. Кој од следниве зборови е придавка?

265. Како ќе кажеш дека си ја напишал домашната задача?

266. Со еден од наведените изрази доврши ја реченицата: If it was
sunny……

267. Како ќе кажеш дека мебелот е произведен во оваа фабрика?

268. Како ќе кажеш дека тетратката е направена од хартија?

269. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Каква храна тие нарачале?

270. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Што прославувал таткото на
Том?
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271. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Со кого отишол Том во ресторант
минатата вечер?

272. Со кој од дадените изрази искажуваш наредба?

273. Кој од следниве зборови е член?

274. Ако сакаме да разговараме со некого, користиме:

275. Ако сакаме да направиме точна пресметка, користиме:

276. Кој од следниве зборови е институција?

277. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Дали целото семејство пиеле ист
пијалок?

278. Со изразот: He can`t be at home. I just met him искажуваме:
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279. Дополни ја реченицата: Be in front of the school. I`ll pick
you…..at 7`oclock.

280. Hi, I am Miki. This is one evening with my family.My parents
always listen to the news at 7 p.m. After the news we all sit in
the living room; me, my two brothers and my sister and my
parents. Usually we watch movies; I love comedies and
animation movies. My sister falls asleep after half an hour and
then, after 1 hour, my two younger brothers go to sleep as well.
My parents let me watch TV until 10p.m., when I go to
bed.Какви филмови сака Мики?

281. Ако некој ти каже дека штотуку jа видел Јaна на кино, тоа
значи дека:

282. Кој од наведените изрази го користиш за да искажеш
загриженост?

283. На прашањето Where have you been? следи одговор:

284. На прашањето: Од кога почна да учиш англиски јазик? следи
одговор:

285. Кој од наведените изрази означува дејствие кое се случувалo
по навика во минатото ?

286. Кога луѓето се болни одат во:

287. Со кој од наведените изрази нудиме помош?

288. Кој од следните предмети го користиме да слушаме музика?
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289. Tome is really afraid of snakes. Once, when they were on a
picnic with his family, he saw a big one. He never forgot that
moment.Од што се плаши Томе?

290. Ако твоето другарче сака да ја помине улицата кога на
семафорот свети црвено светло, го предупредуваш со
исказот:

291. Hi, I am Miki. This is one evening with my family.My parents
always listen to the news at 7 p.m. After the news we all sit in
the living room; me, my two brothers and my sister and my
parents. Usually we watch movies; I love comedies and
animation movies. My sister falls asleep after half an hour and
then, after 1 hour, my two younger brothers go to sleep as well.
My parents let me watch TV until 10p.m., when I go to bed.Од
горенаведениот текст извлечи заклучок: Што означува
изразот falls asleep?

292. Tom went with his family to a very nice restaurant, last night.
They were 6 people altogether. Tom, his sister, his parents and
his grandparents. His father was celebrating his birthday. They
ordered the food that they like. Tom and his sister were drinking
Coke and his parents and grandparents were drinking wine. The
food was very nice. There was a birthday cake for his father with
candles on it. They were singing the birthday song. His father
was very happy. They stayed in the restaurant very late, till
eleven o`clock in the evening.Што имало на роденденската
торта?

293. Ако другарчето те праша зошто не си отишол на футбалскиот
натпревар, ти ќе му одговориш:

294. Доврши ја реченицата: My arm hurts. I’m afraid it is_____.
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295. Доврши го дијалогот: Would you like to climb the mountain?

296. Кој од следниве изрази искажува изненадување?

297. Со еден од наведените изрази доврши ја реченицата I would
buy a bike ……

298. Кој од наведените изрази искажува загриженост?

299. Кој од следниве зборови е апарат?

300. Кој од следиве зборови означува уметност?

3. Биологија

Ред.
бр.

Прашање

1. Која наука ги изучува п ромен ите на карактеристиките кај
живите   организми   низ ген ерациите , со текот на
времето?        

2. Во која раса спаѓаат луѓето од Јапонија?

3. На што укажуваат големите сличности помеѓу човекот и
човеколиките мајмуни, за разлика од другите цицачи?

4. Кој од наведените хоминиди е најстар предок на човекот?
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5. Кој од наведените хоминиди е најблизок предок на
денешниот човек?             

6. Кој човеков предок користел камено орудие , лак и стрела,
оган, бил прв уметник и поседувал висок степен н а култура?

7. Контролните механизми за управување со животните процеси
во клетката се сместени во:

8. Која органела има функцијата да создава белковини?

9. Клеточната мембрана е изградена во најголем дел од:

10. Кои органели служат како "термоцентрали" на клетките?

11. Клеточна та органела на чија површина се наоѓаат
рибозомите се вика:

12. Кои од наведените клетки настануваат со мејоза (сложена
делба) и содржат по 23 хромозоми?

13. Лизозомите се органели чија функција во клетката е слична
со еден орган во човечкото тело. Кој е тој орган?

14. Каква е формата на коскените клетки?

15. Со помош на што се држат заедно коските во подвижните
зглобови?
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16. Градбата на мускулот од мускулни снопчиња е слична со
градбата на:

17. Кои белковински материи овозможуваат контракции на
мускулите?

18. Која е причината за деформитетот на р ` бетниот столб-
сколиоза?

19. Ако коската содржи 1/3 осеин и 2/3 калциум, тогаш станува
збор за коска кај:

20. Процесот на разложување на хранливите материи под дејство
на ензими се вика:

21. Процесот на впивање на хранливите материи преку цревните
ресички се вика:

22. Кој вид на храна треба да се јаде за да имаме здрави заби?

23. Помеѓу кои органи е сместен желудникот во дигестивниот
тракт?

24. Кој орган во човечкиот организам врши најголем број
функции?

25. Во кој дел од дигестивниот тракт се врши ресорпција на
хранливите материи?  
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26. Ако јадеме белка од јајце  тогаш таа ќе почне да се
разградува под дејство на ензимите:

27. Како се нарекува труењето со расипани конзервирани месни
производи кои се недоволно термички обработени?

28. Која е улогата на леукоцитите?

29. Црвената боја на крвта потекнува од:

30. Крвта е составена од:

31. Крвните садови кои овозможуваат размена на материи и
гасови помеѓу крвта и клетките во организмот се викаат:

32. Кои  крвни садови ја враќаат оксидираната крв во  срцето?

33. Во кој дел од срцето ја враќаат враќаат крвта четирите
белодробни вени?

34. При крвна анализа, кај Марија е утврдено зголемување на
бројот на леукоцитите. За каква болест може да станува
збор?

35. Со центрифугирање на крвта, на дното од епруветата се
издвојуваат:

36. Изгубена крв при некое крварење кај болен се надоместува
со:
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37. Трансплантацијата е постапка на:

38. Каков вид на имунитет се стекнува со вакцинирање?

39. Присуството на поленот може да предизвика алергиски р
еакци и кај човекот, затоа што претставува:

40. Кои антигени ги содржи крвната група АБ?

41. Во сообраќајна несреќа повредени се Јана и Фатон. Елвис
бил во близина, но имал крвна група А и не можел да донира
крв (не се совпаѓала). Која крвна група биле Јана и Фатон?

42. Во кои од наведените органели се одвива клеточното
дишење?

43. Енергијата потребна за извршување на сите животни
активности, се ослободува во процесот на:

44. Размената на гасови во белите дробови и ткивата се врши врз
основа на разликата на:     

45. Кои мускули учествуваат во дишењето?

46. Каде е сместен центарот за дишење?

47. Размената на гасови помеѓу алвеолите и белодробните
капилари се врши по пат на:
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48. Ако концентрацијата на кислород во алвеолите е 14%, а во
крвните капилари 13% тогаш:

49. Опасност од труење со гасови постои доколку човекот
престојува подолго време во затворена просторија каде што
работи моторот на автомобилот бидејќи:

50. Преку кои органи човекот го ослободува вишокот на вода во
вид на водена пареа?  

51. Во кожата на човекот при сончање се создава :

52. Во однос на функцијата бубрези те се:

53. На надолжен пресек на бубрег се забележуваат три основни
дела:

54. Процесот на одржување на рамнотежата на водата  во
организмот е наречен:

55. Каде се наоѓа центарот кој го контролира празнењето на
мочнот меур?

56. Состојбата на труење со вода означува:

57. Непријатниот мирис на урината доаѓа од присуство то на:

58. Работата на органите кај човекот  ја усогласува:
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59. Збир од повеќе нервни клетки гради:

60. Со која материја се обвиткани нервните влакна? 

61. Во продолжениот мозок се сместени центрите за:

62. Како се вика врската помеѓу две нервни клетки?  

63. Хипофизата е ендокрина жлезда која е сместена под:

64. Ако си ја изгореме раката, тогаш клетките примачи ќе ја
предадат дразбата на:

65. Во кој  вид на рефлексна реакција припаѓа свирењето на
клавир?

66. Каква дразба прима окото?

67. Како се приспособува окото при силна светлина?

68. Хеморецепторите се наоѓаат во:

69. Кои сетилни рецептори се најгусто распоредени во пределот
на грбот?

70. Каков е ликот што се формира на мрежницата при нормално
гледање?
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71. Стаклесто тело претставува:

72. Какви очила е потребно да се користат за корекција на
далекувидост?

73. Производите на ендокрините жлезди се викаат:

74. Која е ндокрина жлезда има големина колку зрно од грашок?

75. Дијабет е сот е болест која настанува  кога нивото на  шеќер
во крвта е:

76. Од срцевината на надбубрежната жлезда се лачат хормоните:

77. При зголемено лачење на хормони од штитната жлезда се
јавува заболување наречено: 

78. Кога некој скока со падобран,  кај него се зголемува 
количеството на хормонот:

79. Како се вика периодот од активирање на половите жлезди до
психичко и физичко созревање кај човекот?

80. Во надворешни полови органи кај мажите спаѓаат:

81. Внатрешниот слој на матката е познат како:

82. Како се нарекува плодот после третиот месец?  
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83. Ако мажите немаат матка тогаш жените немаат:

84. Целосниот период на бременоста од оплодување на јајце
клетката до раѓање најчесто трае околу:

85. Што од наведеното НЕ е контрацептивно средство?

86. Од сто милиони сперматозоиди кои патуваат кон јајце
клетката во јајцеводот најчесто се случува:

87. Наследните промени во стуктурата на гените се наречени :

88. Оплодената јајце клетка (зигот) во јадрото содржи:

89. Телесните клетки се создаваат со:

90. Секој хромозом е изграден од:

91. Какви биле гените од мајката ако детето има иста бојата на
косата како татко то?

92. Ако сперматозоид со Х хромозом оплоди една јајце клетка
детето ќе биде:

93. Дел од атмосферата, дел од литосферата и целата
хидросфера населени со живи организми претставуваат:

94. Процесот на повторна преработка на одделни делови од
комуналниот отпад се вика:
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95. Која од наведените мерки НЕ е мерка за прочистување на
отпадните води? 

96. Озонските дупки се јавуваат како резултат на:

97. Кои од наведените ресурси не се обновуваат?

98. Оштетувањето на озонската обвивка е познато како:

99. Процесот на делување на човекот, со цел да се користат
рационално природните богатства, а да не се нарушат
потребите на идните генерации е познат како:

100. Каков продукт од биоотпад ќе добиеш  доколу на посебно
место во градината одлагаш  отпаднати/суви гранки, паднати
лисја,  покосена трева,  лушпи од зеленчук и слично?  

101. Во дванаесетпалечното црево се вливаат соковите од:

102. Колку комплети на гени добиваат децата од секој родител во
процесот на наследување?

103. Клетките во човечкиот организам се диференцирани според
големината и формата, а според функцијата се:

104. Во кој дел од системот за дишење се сместени гласните
жици?

105. Во левата половина на срцето тече:
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106. Анемијата е болест која се карактеризира со:

107. Што се случува при вдишувањето?

108. Во еволуцијата на човекот од некогашниот заеднички предок
одделно се развиле антропоидите и:

109. Делот од коските во кој се создаваат крвните елементи се
нарекува:

110.  Во кои коски се произведуваат црвените крвни зрнца?

111. До кои состојки се разградуваат белковините во процесот на
дигестија?

112. Пигментот хемоглобин во црвените крвни зрнца:

113. Човекот кој изгубил поголема количина крв се наоѓа во
животна опасност поради:

114. Имунобиолошката реакција е позната како реакција помеѓу:

115. Астмата е болест на системот за дишење која настанува
поради:

116. Кои клетки содржат 23 хромозоми во јадрото?

117. Доколку со исхраната не се внесува јодирана сол тогаш:
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118. Ако се наруши функцијата на коскената срцевина тогаш:

119. Неутрализирање на штетните материи во организмот се врши
во:

120. Кај лицата кои имаат хемофилија:

121. Размена на гасовите во процесот на дишење се врши во:

122. Примарната мочка се создава во:

123. Човекот кај кој се оштетени чунчињата во мрежницата на
окото:  

124. Зошто преку плацентата (постелката) фетусот може од
мајката да прими заразна болест?

125. При зголемена физичка активност, мозокот: 

126. Крвните садови кои ја собираат крвта од органите и ја носат
во срцето се викаат:

127. Кај човекот оплодувањето на јајце-клетката се случува во:

128. Секундарните полови одлики се појавуваат во периодот на:

129. Заморот на мускулите настанува поради:
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130. Во кој вид на дразби спаѓа звукот?

131. Треперењето на тапанчето во увото до слушниот полжав се
пренесува  преку:

132. Сетилата за слух и рамнотежа се сместени во:

133. Ако е оштетен слушниот нерв тогаш дразбата:

134. Крвната група Б во плазмата ги содржи антителата:

135. Песок или камен во бубрегот се таложи во:

136. Кои елементи се присутни во епидермисот на кожата?

137. Помеѓу вродените рефлекси е и рефлексот на:

138. Половите клетки се создаваат со:

139. Плодовата вода има улога да го:

140. Основна функционална единица на бубрегот е:

141. Долгите продолжетоци на нервната клетка се викаат:

142. Вроден рефлекс кај кучето е:
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143. Во кој мозок кај човекот се сместени повеќе центри за
рефлекси?

144. Како резултат на согорување на различните горива во
атмосферата се испуштаат материи кои на Земјата се враќаат
во форма на:

145. Дауновиот синдром, Клинефелтероф синдром и Тарнеровиот
синдром се јавуваат како резултат на неправилна поделба на
хромозомите во текот на:

146. Способност за надразливост и спроводливост имаат:

147. Кусите продолжетоци на нервната клетка се викаат:

148. Зошто алвеолите секогаш да содржат по малку воздух, дури и
при длабоко издишување?

149. Освен црниот дроб и поджелудочната жлезда, во дигестијата
се вклучени и:

150. Леукемијата е болест која се карактеризира со:

151. Клапите помеѓу преткоморите и коморите во срцето
обезбедуваат:

152. Кафето и стресот го зголемуваат излачувањето на хормонот:

153. Генетските заболувања се болести предизвикани од
промените во:
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154. Мочна киселина содржи:

155. Топлотен изолатор во кожата е:

156. Класовидно групираните клетки исполнети со течност во
јајниците се наречени:

157. Базедова болест се јавува како резултат на зголемено
лачење на хормони од:

158. Со антрополошките истражувања се испитува еволуцијата на:

159. Која е функцијата на клеточната мембрана?

160. Во скелетот на човекот од долги коски се изградени некои
делови од:

161. Која храна е потребно да се јаде за  коските да бидат здрави
и цврсти?

162. Пигментот во кожата се вика:

163. Воспалението на обвивките од черепниот мозок е познато под
името:

164. Парасимпатикусот и симпатикусот се дел од:

165. Според формата, градната коска и лопатката спаѓаат во:
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166. ХИВ вирусот го напаѓа:

167. Која од наведените крвни групи е универзален примател?

168. Кој од наведените елементи НЕ учествува во пренесувањето
на кислородот?

169. Даунов синдром е типичен пример за:

170. Сифилисот е:

171. Најмали наследни единици се:

172. Како се вика процесот на прскање на зрелата јајце клетка?

173. Со што завршува рефлексниот лак?

174. Кој ензим го има во желудникот?

175. Ако коската содржи 2/3 осеин и 1/3 калциум, тогаш станува
збор за коска кај:

176. Рахитисот е болест која се јавува поради недостаток на:

177. Недостатокот на инсулин доведува до:

178. Базедовата болест се карактеризира со:
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179. На која ендокрина жлезда и е неопходен јод за нејзино
нормално функционирање?

180. Нервот од полукружните канали оди до:

181. Евстахиевата труба е дел од:

182. Процесот на излачувањето на непотребните материи од
организмот овозможува:

183. Ако работниците во мермерната индустрија работат без
заштитни маски и во непроветрени услови тогаш постои
опасност  да заболат најчесто од болеста:

184. Што содржи крвната група Б?

185. Крвни садови со дебели и еластични ѕидови се:

186. Човек без жолчно кесе треба да избегнува консумирање на
големи количини на:

187. Соковите од панкреасот и црниот дроб се влеваат во:

188. Искривувањето на ’рбетниот столб нанапред е познато како:

189. Колку изнесува должината на тенкото црево кај човекот во
просек?

190. Кои антигени ги содржи крвната група О?
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191. Определи го точниот редослед на органите во системот за
дишење.

192. Која е улогата на Евстахиевата туба?

193. Процесот кој преку рационално користење на природните
ресурси обeзбедува исти услови за опстанок на идните
потомства е познат како:

194. Која од наведените суровини спаѓа во обновливи ресурси?

195. Појавата на  повеќе парови  на млечни жлезди кај некое
новороденче се вика:

196. Времето помеѓу двете клеточни делби се вика:

197. Карличните зглобови кај човекот спаѓаат вo:

198. Која е основната функција на дебелото црево?

199. Појавата кога кислородот од белите дробови поминува во
крвта, а од крвта јаглеродниот диоксид поминува во белите
дробови се вика:

200. Колкаво е просечното времетраење на менструалниот
циклус?
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1. Во кој дел на Африка се наоѓа езерото Тана?

2. Кои островски групи се простираат покрај источниот брег на
Африка?

3. Колкава е најголемата длабочина на езерото Чад?

4. Каде се влива реката Замбези?

5. Под кое име се познати високите треви во Африка?

6. На кој континент живее хиената?

7. Во кој дел на Африка се наоѓа Гвинејскиот Залив?

8. Кој морепловец прв ја заобиколил Африка и го открил патот
до Индија?

9. Каде се простира планината Атлас?

10. Како се викаат населените плодни делови во пустините на
Афика?

11. Во кој дел на Африка се наоѓа полуостровот Барка?

12. Низ која држава во Африка е прокопан Суецкиот Канал?
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13. На која висорамнина во Африка се наоѓаат највисоките
планински врвови?

14. Која река во Африка има речен тек од југ кон север?

15. Кој е главен град на Етиопија?

16. Кој народ живее во екваторијалните шуми на Африка?

17. Во Африка живеат:

18. Која држава од Африка е стопански најразвиена?

19. Во која држава во Африка има наоѓалишта на нафта?

20. Која пустина во Африка се простира покрај самиот брег во
југозападниот дел на континентот?

21. Во кој регион на Африка се наоѓа државата Алжир?

22. Во кој регион на Африка се наоѓа државата Танзанија?

23. Во која држава на Африка се наоѓа градот Александрија?

24. Кој е главен град на Либија?

25. Во кое езеро се влива реката Шари?
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26. На кој континент живее антилопата?

27. Во кој регион на Африка се наоѓа државата Замбија?

28. Сенегал е држава во:

29. Во кој град во Африка се спојуваат Синиот Нил и Белиот Нил
во една река?

30. На територијата од која држава во Африка се наоѓа врвот
Килиманџаро?

31. Колку милиони км<sup>2 </sup>изнесува површината на
континентот Северна Америка?

32. Кои планини се наоѓаат во Северна Америка?

33. Кој е најголем остров во североисточниот дел на Северна
Америка?

34. Каде се влива реката Колумбија?

35. Во кој дел на С. Америка се наоѓа Хадсоновиот Залив?

36. Каде се влива реката Јукон?

37. Колку држави има САД?
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38. На кој континент се наоѓа реката Рио Гранде?

39. Од кое езеро во С. Америка истекува реката Нијагара?

40. Каде се влива реката Мисисипи?

41. Која растителна заедница не е застапена во Јужна Америка?

42. Која река се наоѓа во Ј. Америка?

43. Кој е највисокиот врв на Андите во Ј. Америка?

44. Кариби е популарно име за островските групи:

45. Кое животно е карактеристично за Ј. Америка?

46. Кој од топонимите е река во Јужна Америка?

47. Во која држава во Ј. Америка се простира пустината Атакама?

48. Кој е главен град на Аргентина?

49. Кој е главен град на Боливија?

50. Во која држава се наоѓа полуостровот Каливорнија?

51. Сантијаго е главен град на:
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52. Кој е главен град на државата Перу?

53. Во која држава на Јужна Америка се наоѓа градот Сан Пауло?

54. Која е островска држава во Средна Америка?

55. Во која држава се наоѓа градот Монтреал?

56. Кој е главен град на Колумбија?

57. Кој е главен град на САД?

58. Која држава од Јужна Америка излегува на Атланскиот
Океан?

59. Која држава се наоѓа во Средна Америка?

60. Колку поголеми релјефни целини се издвојуваат во САД?

61. Која држава се наоѓа најјужно во Ј. Америка?

62. Во која држава службени јазици се англискиот и франускиот?

63. Која држава се наоѓа во Средна Америка?

64. На која држава и припаѓа дел од островите на Огнена Земја
во Ј. Америка?
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65. Кој град во Јужна Америка се простира на брегот на реката
Ла Плата?

66. Каде се наоѓа градот Перт?

67. Каква клима преовладува во северниот дел на Австралија?

68. На кој континент се среќава цицачот коала?

69. Поголема река во Австралија е:

70. Колку милиони жители има Австралија?

71. Во кој дел на Австралија се наоѓа градот Мелбурн?

72. Кој е најголем залив во северниот дел на Австралија?

73. Каде се наоѓа островот Нов Зеланд?

74. Кој остров е дел од Океанија?

75. На која островска група од Океанија припаѓа островот Нов
Зеланд?

76. Кој прв стигнал на Северниот Пол?

77. Колкава територија во милиони км<sup>2</sup> зафаќа
просторот на Арктикот?
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78. Најсеверната поларна област на Земјата се вика:

79. Која година Роналд Амундзен го освоил Јужниот Пол?

80. Антарктикот се смета за:

81. Која е најважната состојка во воздухот за животот на
Земјата?

82. Како уште се нарекува животинскиот свет?

83. Населениот дел на Змјата се вика:

84. Во селата населението претежно се занимава со:

85. Која дејнос е секундарна?

86. Кој не е природен елемент во животната средина?

87. Што не е вештачки извор на загадување на воздухот?

88. Природното загадување на почвите се врши низ процесот на:

89. Колку проценти кислород има во воздухот во атмосферата?

90. Според својствата на отпадните материи, загадувањето на
водите не може да биде:
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91. Денес во светотот има повеќе од:

92. Што се добива од комбинацијата чад и магла?

93. Која река спаѓа во групата на незагадени реки?

94. Водата во природата ја нема:

95. Колку проценти азот има во воздухот во атмосферата?

96. Разновидноста и распространетоста на растителниот и
животинскиот свет со едно име се нарекува:

97. Што не е физичко својство на водата?

98. Што не е физичко својство на водата?

99. Кој континент има најмал процент на градско население?

100. Територија со мала густина на населеност е:

101. На кој континент се наоѓа државата Суринам.

102. Кој канал го скратува поморскиот пат околу Ј. Америка?

103. Која држава од Ј.Америка излегува на Тихиот Океан?
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104. Која река во Африка има речен тек од исток кон запад?

105. Колку метри е просечната надморска височина на
Австралија?

106. Колку е долг Суецкиот Канал?

107. Колку држави има во С. Америка?

108. Колку километри е долга реката Мисисипи со Мисури ?

109. Во која држава се наоѓа полуостровот Лабрадор?

110. На колку релјефни целини е поделен јужниот ланец на
Атласките Планини во С. Африка?

111. На која држава и припаѓаат островите Галапагос?

112. Кое од наведените животни НЕ живее во тропските зони?

113. Колку милиони км<sup>2 </sup>изнесува површината на
континентот Африка?

114. Во кој регион на Африка се наоѓа државата Замбија?

115. Како се викаат младите верижни планини во С. Америка?
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116. На која островска група од Океанија припаѓаат Хавајските
Острови?

117. Која држава се наоѓа најјужно во Америка?

118. Во кој дел на Австралија се наоѓа градот Перт?

119. Во која од наведените држави службен јазик е
португалскиот?

120. Која е најголемата пустина во Африка?

121. Колку метри е просечната надморска височина на Африка?

122. Во кој дел на Ј. Америка тече реката Ориноко?

123. До која височина се Апалачките Планини?

124. Кој народ не е од Африка?

125. Кои се стари грамадни планини во С. Америка?

126. Во кој регион на Африка се наоѓа државата Етиопија?

127. Во која држава во Ј. Америка се наоѓа областа Патагонија?

128. Која морска струја е студена во Атланскиот Океан?
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129. Каде е најмалата оддалеченост на Африка од Европа?

130. Колку кањони има формирано реката Колорадо?

131. Во кој дел на С. Америка се наоѓаат Апалачките Планини?

132. Која висорамнина во Африка е највисока?

133. Која растителна заедница ја нема во Африка?

134. Во која висорамнина на Африка има најмногу езера?

135. Кои островски групи отстапуваат од низата?

136. Кој е највисокиот врв во Австралија?

137. Кои островски групи не се во Океанија?

138. Кое езеро спаѓа во групата на Горни Езера во С. Америка?

139. Колку километри е долга реката Нил?

140. Која висорамнина се наоѓа во Ниска Африка?

141. Колку држави од Ј. Америка не излегуваат на море или
океан?
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142. Која од наведените држави има најмала површина?

143. Во која држава на Африка се наоѓа градот Јоханесбург?

144. Кој е главен град на Венецуела?

145. Во кој регион на Африка се наоѓа Викториното Езеро?

146. Во кој дел на Африка се наоѓаат Викторините водопади?

147. Која година е освоен Северниот Пол од страна на Роберт
Пири?

148. Што најмногу извезува континетот Африка?

149. Која народи се од Африка?

150. Колку милиони км<sup>2</sup> е површината на
Антартикот?

151. Како ќе се зачува животната средина?

152. Кои се стари грамадни планини во Ј. Америка?

153. Која е целта на просторното планирање?

154. Која е примарна стопанска дејност?
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155. Преселувањето на населението од едно на друго место се
вика:

156. Кој е најгусто населен континент?

157. Како се нарекува најсеверната поларна област?

158. Како се вика областа на разместеност на растителните видови
и родови?

159. Како е уште позната географската средина?

160. Растителниот свет уште се нарекува:

161. Каде настануваат кафеавите почви?

162. Кои растителни заедници не се застапени во Ј. Америка?

163. Во природната средина органски елемент е:

164. Aко за водоснабдување на градска населба човекот користи
вода од блискиот    карстен извор, се покажува поврзаноста
меѓу:

165. Кој од наведените простори во нашата земја претставува
субекумена?

166. Кој поим е заеднички за Арктикот и Антарктикот?
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167. Кој од топонимите е планина во Ј. Америка?

168. Кој од наведените елементи е дел од социо-економска та
средина?

169. Во која држава се наоѓа езерото Титикака?

170. Кој е основниот фактор за зголемување на бројноста на
населението?

171. Во кој регион на Африка се наоѓа државата Мароко?

172. Во кој дел на Африка се наоѓа државата Танзанија?

173. Каде се влева реката Сен Лоренс?

174. На кој континент се наоѓа реката Нелсон?

175. Кој проток се наоѓа помеѓу С. Америка и И. Азија?

176. Кое животно е карактеристично за С. Америка?

177. Кој е органски елемент во природната средина?

178. Која е секундарна стопанска дејност?

179. На која островска група од Океанија припаѓа островот Нова
Гвинеја?
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180. Колку солени езера има во Австралија?

181. Која држава се наоѓа најсеверно во Ј. Америка?

182. Кој е главен град на Египет?

183. Кој е најретко населен континент?

184. Животинскиот свет уште се нарекува:

185. Кој е највисокиот врв во С. Америка?

186. Која река во Африка има речен тек со правец од запад кон
исток?

187. На која река се наоѓаат Викторините Водопади?

188. Кој елемент не е дел од природната средина?

189. Кој е главен град на Куба?

190. Која држава од Ј. Америка излегува на Атланскиот Океан?

191. Стари грамадни планини во Ј. Америка се:

192. Колку милиони км2 изнесува површината на континентот Ј.
Америка?
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193. Како се вика преселувањето на населението од едно на друго
место?

194. Како се нарекува најјужната поларна област?

195. Колку милиони км2 е површината на Австралија?

196. Која река се наоѓа во Австралија?

197. Кој поим е дел од Висока Африка?

198. Кој народ не е застапен во Африка?

199. Кои островски групи се во Атланскиот Океан?

200. Која растителна заедница ја нема во Африка?

5. Германски (Втор странски јазик)
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1. Доврши ја реченицата: Kein Wassersport ist________

2. Meine kleine Schwester sieht _________ am liebsten  im Kino.

3. Ein Herd und ein Kühlschrank stehen___________.
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4. Ich brauche eine Gitarre. Ich möchte ________ machen.

5. Одговори на прашањето: Wie viele Tage hat eine Woche?
________.

6. Доврши ја реченицата:Man sieht mit den ________.

7. Ich möchte eine _________ gründen.

8. Du möchtest den neuen Film mit James Bond sehen. Dann gehst
du _________.

9. Am Wochenende kann ich länger schlafen, dann habe ich keine
__________.

10. Welche Tiere wohnen im Wald?

11. Zum Geburtstag wünsche ich dir alles Gute und _________.

12. Mein Bruder ist vier Jahre alt und sieht am liebten _________ im
Fernsehen.

13. Paul, weißt du, _________?     - 90 Minuten.

14. Ich brauche einen Ball. Ich möchte ________.

15. Heute ist Mittwoch. Gestern war ____________.
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16. Man schreibt mit der _________.

17. Твојата другарка треба да се смири. Зошто?

18. Дополни ја реченицата за да биде комплетна: __________ ist
ein Wintersport, aber man braucht keinen Schnee.

19. Briefmarken bekommt man in der ____________.

20. Ich kann nicht lesen. Ich brauche ____________.

21. Wir möchten Basketball spielen. Wir brauchen __________.

22. Ich habe Zahnschmerzen. Ich kann nicht_____

23. Ein Arzt arbeitet ___________ .

24. Im Restaurant bedient uns ______________!

25. Ich kann nicht hören. Ich habe ________.

26. Ich möchte ________ werden. Da kann ich Filme machen und
Autogramme geben.

27. Wien ist _____ von Österreich.

28. Спротивно на teuer e______________.
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29. Wir möchten ein Haus_________.

30. Ich kann nicht mitspielen. Ich bin __________krank.

31. Дополни ја реченицата: ____________ beginnt im September!

32. Одговори на прачањето:Wer steuert das Flugzeug?

33. Vor dem Schlafengehen sagt man _________.

34. Wie bedankst du dich?

35. Ich kann nicht lesen. Meine Augen _______.

36. _____________kommen gleich im ersten Programm.

37. Mein Hals tut weh. Ich kann nicht ___________.

38. Ein Lehrer arbeitet ___________.

39. Eine _________ hin und zurück, bitte!

40. Доврши ја реченицата:Ich kann nicht stehen. Ich habe
____________.

41. München liegt im ___________.
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42. Du bist krank und musst zu______bleiben.

43. Tom treibt viel Sport und er ist sehr _________ 

44. Ich brauche Farbstifte. Ich möchte_______.

45. Was kaufen wir Oma zum Geburtstag?

46. Ich gehe zum Friseur. Ich möchte mir meine _______ schneiden
lassen.

47. Wir möchten Tennis spielen, aber wir haben keine________.

48. Das ist ein Wintersport, aber man braucht keinen Schnee. Das
ist_______.

49. Meine Lehrerin wird nie böse. Sie ist sehr_______________.

50. Man gratuliert jemandem zum________________.

51. Sie haben gestern in einem _________ gegessen.

52. Katrins Haare sind nicht kurz, sondern ________.

53. In meinem Regal stehen alle ___________von  Brüder Grimm.

54. An der Wand steht ein __________.
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55. Wie fragt man nach dem Preis?

56. Mit welchem Verkehrsmittel reist man über Wasser?

57. Was ist der Apfel?_____.

58. Peter ist krank. Ich sage ihm:_________________.

59. Deutschland gegen Spanien 2:0.

60. Доврши ја реченицата: Ich brauche einen Pony.

61. ___ _______gehen die Leute? – Ins Konzert.

62. ____ist das? Das ist mein Lehrer.

63. Gerhard macht morgen eine Klassenarbeit. Er muss heute viel
________.

64. _______ gefällt die Bluse nicht . Sie findet die doof.

65. Ich will mit Jörg ________ Hamburg fahren.

66. Was kann man leichter lernen: Englisch_______Deutsch?

67. Kann dein Hund schnell _______?
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68. Was sind Sie ____ Beruf?

69. Gestern _________ wir in einem Restaurant.

70. ______ist das Mädchen da? – Tina.

71. Das Baby ist nur ein Jahr alt. Es kann noch nicht _________.

72. Wem gehört das Buch da?

73. Wir fahren ____ dem Auto in den Urlaub.

74. Deine Freundin ist zu spät gekommen. Was sagst du ihr?

75. Hat Herr Müller ein Auto? Nein, er hat leider ________.

76. Ich _______ gestern einen Spaziergang gemacht.

77. Ich _______abends ein Glas Milch.

78. Petra ist 20 Jahre alt und ihre Schwester Sabine 16.

79. Thomas ist stark. Aber _____ Bruder finde ich stärker.

80. Ich schreibe einen Brief. Dann bringe ich ___zur Post.

81. Hast du gut________________? – Ja, danke.
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82. Ist das dein Auto? Ja, aber _______fährt nicht.

83. Еin Vater ___________mit seinem Sohn zum Fußballspiel.

84. Определи со кој глагол ќе се дополни реченицата:Wir
________ zu Fuß gehen.

85. Haben Sie schon eine Fahrkarte?

86. Wir fahren morgen _______Österreich.

87. Dein Lehrer hat das Кlassenbuch vergessen. Was sagst du ihm?

88. Kannst du mir deine Schere leihen?  Nein, ich habe leider auch
_____.

89. Marion, dieses Kleid steht ____  sehr gut

90. Was _____ Leonora am Freitag gemacht?

91. Petra ist 160 cm groß und Sabine 163 cm.

92. Jennifer ist so schön. Aber _____ Hals finde ich zu lang.

93. Lieber Marko, ich wünsche ______ viel Erfolg!

94. Bitte stell die Vase ______den Tisch.
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95. Sie geht in die Küche, weil ______________________.

96. Wo ist _____ Tasche?

97. Brauchst du kein Wörterbuch?

98. Die Bluse kostet 10 €. Das Hemd kostet 15 €.

99. Das Haus gehört __________ Tante.

100. Was hast du zum Frühstück gegessen?

101. Gehst du nicht gern ins Kino?

102. _____ __ Schauspielerin spielt in diesem Film ?

103. Die Kurse ______Kinder sind sehr beliebt.

104. Haben Sie schon eine Fahrkarte? ______________.

105. ________suchst du ?- Meine Tante.

106. Paul m ö chte Tennis spielen_______er hat keinen
Tennisschläger.

107. Ich gehe jetzt in _____Hotel.
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108. Krista läuft 15 Sekunden auf 100 Meter. Heidi läuft auch 15
Sekunden auf 100 Meter.

109. Wir freffen uns heute _____20:00 Uhr.

110. Was hast du gestern gemacht?

111. Hast du keinen Block?

112. ________ Sport magst du? – Volleyball.

113. Du hast Zahnschmerzen. Du sollst __________gehen!

114. Ich  singe nicht gern.

115. Treibst du gern Sport?

116. Du siehst heute sehr schön aus. Deine neue Frisur steht dir
sehr___________.

117. Доврши ја реченицата: Eine Banane ist _________.

118. Am ____________frühstücke ich.

119. Du hattest eine Erkältung. Wie geht es dir jetzt?

120. Ich  schwimme sehr gern.
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121. Magst du Rockmusik?

122. Wie findest du die Augen von Tom?

123. Wer ist deine Lieblingssängerin?

124. Im _________ sind viele Bücher.

125. Wo ist mein Mantel?______________.

126. Was ist dein Lieblingsfach?

127. Wo habt ihr die Elefanten gesehen?

128. Ist Skopje die Hauptstadt  Mazedoniens?  Ja, _______________.

129. Одбери соодветно прашање кое одговара на
одговорот______________________________?- Tennis

130. Du hast Hunger. Was sagst du deiner Freundin?

131. Ich gehe heute zu ________Schwester

132. Du möchtest ins Kino gehen und fragst deine Eltern:

133. _____________ ? - ,,Doch, ich esse gern Obst.”
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134. Како ги смирува наставничката учениците?

135. Ако некој те запраша дали ѝ помагаш на мајка ти, што ќе
одговориш?

136. In der Schweiz spricht man auch______________.

137. Дополни: In der Apotheke kauft man ___________.

138. Du brauchst Geld. Was sagst du deiner Freundin?

139. Du möchtest ins Café gehen und fragst deine Eltern:

140. Дополни го прашањето: _____________ - ,,Doch, ich sehe mir
sehr gern Liebesfilme an.”

141. Како ќе ги замолиш другарите да дојдат на време?

142. Ако некој те праша дали ѝ купуваш нешто на мајка ти за
денот на жената, што ќе одговориш?

143. Како ќе дадеш информација за цена?

144. Како искажуваш дека некое јадење ти се допаѓа?

145. Како ќе искажеш симпатија?

146. Како изразуваш несогласување?
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147. Кога некоj води интервју тој по професија e __________

148. Кога наздравуваме што велиме?

149. Како ќе искажеш дека нешто ти се допаѓа?

150. Како искажуваш симпатија?

151. Како гласи прашањето. _______________? -  “Doch, ich spiele
gern Handball.”

152. Komm, wir gehen ins Schwimmbad!

153. Дополни го прашањето:___________  - Die blaue.

154. Mein Bruder studiert in München. Meine Freunde fragen mich:

155. Eva findet Fliegen interessant. Sie m→chte__________werden.

156. Welches Wort passt nicht zu den Wassersportarten?

157. Дополни го прашањето:____________-  “Doch, ich sehe gern
Krimis.”

158. Komm, wir laufen Marathon!

159. Дополни го прашањето:_________________ .   Tose Proeski
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160. Deine Eltern sind weg und du möchtest Freunde einladen. Was
sagst du?

161. Како ќе ја прашаш мајка ти за дозвола да одиш во кино?

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

163. Der Lehrer diktiert einen Satz: “Asien ist groß, aber Europa ist
klein.” Die Schüler schreiben den Satz. Richard Robertson fragt
den Lehrer: "Was heißt klein, bitte. Ich verstehe das Wort nicht
“. Der Lehrer erklärt das Wort nicht, sondern er schreibt ein
Beispiel an die Tafel.Was diktiert der Lehrer?

164. Der Lehrer diktiert einen Satz: “Asien ist groß, aber Europa ist
klein.” Die Schüler schreiben den Satz. Richard Robertson fragt
den Lehrer: "Was heißt klein, bitte. Ich verstehe das Wort nicht
“. Der Lehrer erklärt das Wort nicht, sondern er schreibt ein
Beispiel an die Tafel.Welches Wort versteht Richard  nicht?

165. Der Lehrer diktiert einen Satz: “Asien ist groß, aber Europa ist
klein.” Die Schüler schreiben den Satz. Richard Robertson fragt
den Lehrer: "Was heißt klein, bitte. Ich verstehe das Wort nicht
“. Der Lehrer erklärt das Wort nicht, sondern er schreibt ein
Beispiel an die Tafel.Wo schreibt der Lehrer?

166. Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller  zu Besuch und will jetzt
noch schnell Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen
kann. Er spricht mit Herrn Johann und  er gibt ihm einige
Vorschläge. Johann meint, die Damen mögen Blumen sehr gern
und die Männer  brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder 
freuen sich am meisten über Schokolade und Bombons.  Das
macht ihnen bestimmt Freude. Wen möchte  Roberto besuchen?
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167. Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller  zu Besuch und will jetzt
noch schnell Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen
kann. Er spricht mit Herrn Johann und  er gibt ihm einige
Vorschläge. Johann meint, die Damen mögen Blumen sehr gern
und die Männer  brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder 
freuen sich am meisten über Schokolade und Bombons.  Das
macht ihnen bestimmt Freude. Was möchte er den Kinder
schenken?

168. Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller  zu Besuch und will jetzt
noch schnell Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen
kann. Er spricht mit Herrn Johann und  er gibt ihm einige
Vorschläge. Johann meint, die Damen mögen Blumen sehr gern
und die Männer  brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder 
freuen sich am meisten über Schokolade und Bombons.  Das
macht ihnen bestimmt Freude. Wer gibt den Vorschlag für die
Geschenke?

169. Roberto geht heute Abend zu Dr. Müller  zu Besuch und will jetzt
noch schnell Geschenke kaufen. Er weiß nicht, was er kaufen
kann. Er spricht mit Herrn Johann und  er gibt ihm einige
Vorschläge. Johann meint, die Damen mögen Blumen sehr gern
und die Männer  brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder 
freuen sich am meisten über Schokolade und Bombons.  Das
macht ihnen bestimmt Freude.Was kauft er der Frau?

170. Da sind die zwei Jungen, Martin und Franco. Francos Eltern
kommen aus Italien. Aber er ist in Deutschland geboran. Er
spricht aber noch gut Italienisch und er spielt sehr gut Fußball.
Wie heißen die beiden Jungen?

171. Da sind die zwei Jungen, Martin und Franco. Francos Eltern
kommen aus Italien. Aber er ist in Deutschland geboren. Er
spricht aber noch gut Italienisch und er spielt sehr gut FußballWo
ist Frank geboren?
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172. Da sind die zwei Jungen, Martin und Franco. Francos Eltern
kommen aus Italien. Aber er ist in Deutschland geboren. Er
spricht aber noch gut Italienisch und er spielt sehr gut Fußball.
Welchen Sport treibt er?

173. 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?

174. Köln, den 13.12.2013 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
Was für ein Text ist das?

175. Tim war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den
Bravo-Boys. Wir haben ein bißchen über das Konzert gesprochen
und so. Wo war Tim letztes Wochenende?

176. Liebe Maja, wie geht es dir? ........................ Bitte, antworte
mir bald. Viele Grüße von Conny. Was erwartet Conny?

177. Liebe Maja, wie geht es dir? ........................ Bitte, antworte
mir bald. Viele Grüße von Conny. Wer schreibt den Brief?

178. Liebe Anna, vielen Dank für die Einladung zu deinem
18.Geburtstag. Ich komme sehr gerne, aber ich habe am Freitag
immer von 18-20 Uhr einen Englischkurs. Ich komme dann eben
später. Liebe Grüße, MartaWas feiert Anna?
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179. Liebe Anna, vielen Dank für die Einladung zu deinem
18.Geburtstag. Ich komme sehr gerne, aber ich habe am Freitag
immer von 18-20 Uhr einen Englischkurs. Ich komme dann eben
später. Liebe Grüße, Marta Marta hat am Freitag einen
___________.

180. Liebe Ulla, die Zeit hier in Spanien ist wunderbar! Ich stehe
immer gegen neun Uhr auf und frühstücke in Ruhe. Dann gehe
ich schwimmen, Tennis spielen oder einkaufen. Hier kann man
viel Geld ausgeben! Die Restaurants sind auch sehr gut, 
nachmittags gehe ich meistens surfen. Dann treffe ich fast
immer Jörg. Abends gehen wir meistens zusammen tanzen. Jetzt
muss ich aber aufhören. Morgen mache ich mit Jörg einen
Ausflug nach Granada. Herzliche Grüße, deine KerstinWo ist
Kerstin?

181. Liebe Ulla, die Zeit hier in Spanien ist wunderbar! Ich stehe
immer gegen neun Uhr auf und frühstücke in Ruhe. Dann gehe
ich schwimmen, Tennis spielen oder einkaufen. Hier kann man
viel Geld ausgeben! Die Restaurants sind auch sehr gut, 
nachmittags gehe ich meistens surfen. Dann treffe ich fast
immer Jörg. Abends gehen wir meistens zusammen tanzen. Jetzt
muss ich aber aufhören. Morgen mache ich mit Jörg einen
Ausflug nach Granada. Herzliche Grüße Deine KerstinUm wie viel
Uhr steht sie auf?

182. Liebe Ulla, die Zeit hier in Spanien ist wunderbar! Ich stehe
immer gegen neun Uhr auf und frühstücke in Ruhe. Dann gehe
ich schwimmen, Tennis spielen oder einkaufen. Hier kann man
viel Geld ausgeben! Die Restaurants sind auch sehr gut, 
nachmittags gehe ich meistens surfen. Dann treffe ich fast
immer Jörg. Abends gehen wir meistens zusammen tanzen. Jetzt
muss ich aber aufhören. Morgen mache ich mit Jörg einen
Ausflug nach Granada Herzliche Grüße, Deine KerstinWie sind die
Restaurants?
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183. Liebe Ulla, die Zeit hier in Spanien ist wunderbar! Ich stehe
immer gegen neun Uhr auf und frühstücke in Ruhe. Dann gehe
ich schwimmen, Tennis spielen oder einkaufen. Hier kann man
viel Geld ausgeben! Die Restaurants sind auch sehr gut, 
nachmittags gehe ich meistens surfen. Dann treffe ich fast
immer Jörg. Abends gehen wir meistens zusammen tanzen. Jetzt
muss ich aber aufhören. Morgen mache ich mit Jörg einen
Ausflug nach Granada Herzliche Grüße,Deine Kerstin Was macht
Kerstin nachmittags?

184. Stefania steht jeden Tag um halb sieben auf. Sie muss duschen,
ihre Haare föhnen und frühstücken.  Dann packt sie ihre Tasche.
Dann nimmt sie den Bus und fährt zur Schule. Das dauert 15
Minuten.Wann steht Stefania auf?

185. Stefania steht jeden Tag um halb sieben auf. Sie muss duschen,
ihre Haare föhnen und frühstücken.  Dann packt sie ihre Tasche.
Dann nimmt sie den Bus und fährt zur Schule. Das dauert 15
Minuten. Wann packt Stefania die Schultasche?

186. Aber in Musik haben wir ein Lied von den Beatles gehört. Das
war echt interessant.Wie war die Musikstunde?

187. Tim war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den
Bravo-Boys. Wir haben ein bisschen über das Konzert
gesprochen und so.Wann war Tim im Konzert?

188. In der großen Pause habe ich Tim auf dem Schulhof getroffen.
Du weißt, das ist der Junge aus der 8c. Ich kenne ihn vom
letzten Schulfest im September. Er war am Samstag auch auf
dem Konzert von Teddy und den Bravo-Boys.Wer ist Teddy?

189. In Musik haben wir ein Lied von den Beatles gehört. Das war
echt interessant.Wie war das Lied?
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190. Peter und Anne kennen sich nicht so lange und wollen sich
besser kennenlernen. Sie treffen sich in einem Café und
sprechen. Anne kommt aus Italien und sie möchte in
Deutschland arbeiten und später studieren. Woher kommt Anne?

191. Peter und Anne kennen sich nicht so lange und wollen sich
besser kennenlernen. Sie treffen sich in einem Café und
sprechen. Anne kommt aus Italien und sie möchte in
Deutschland arbeiten und später studieren.Was möchte sie in
Deutschland machen?

192. Bernd Klose lebt in Freiburg. Er ist Reporter. Deshalb ist er
selten zu Hause. Seine Wohnung  hat nur ein Zimmer. Es gibt
eine Matratze und einen Schreibtisch. Möbel findet Bernd nicht
wichtig. ”Ich brauche drei Dinge: den Computer, das Motorrad
und das Mobiltelefon.Wo wohnt Bernd?

193. Bernd Klose lebt in Freiburg. Er ist Reporter. Deshalb ist er
selten zu Hause. Seine Wohnung  hat nur ein Zimmer. Es gibt
eine Matratze und einen Schreibtisch. Möbel findet Bernd nicht
wichtig. ”Ich brauche drei Dinge: den Computer, das Motorrad
und das Mobiltelefon.Was ist er von Beruf?

194. Bernd Klose lebt in Freiburg. Er ist Reporter. Deshalb ist er
selten zu Hause. Seine Wohnung  hat nur ein Zimmer. Es gibt
eine Matratze und einen Schreibtisch. Möbel findet Bernd nicht
wichtig. ”Ich brauche drei Dinge: den Computer, das Motorrad
und das Mobiltelefon.Wie viele Zimmer hat seine Wohnung?

195. Im Kino sitzt ein Herr mit seinem Hund. Der Hund schaut sich
den  Film an und lacht und lacht. Der Hund ist aber komisch,sagt
ein anderer Mann. Ja, das finde ich auch, sagt der Herr. Mit wem
sitzt der Mann?
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196. Im Kino sitzt ein Herr mit seinem Hund. Der Hund schaut sich
den  Film an und lacht und lacht. Der Hund ist aber komisch,sagt
ein anderer Mann. Ja, das finde ich auch, sagt der Herr. Was
sieht der Hund sich an?

197. Im Kino sitzt ein Herr mit seinem Hund. Der Hund schaut den
Film an und lacht und lacht. Der Hund ist aber komisch, sagt ein
anderer Mann. Ja, das finde ich auch, sagt der Herr. Wie ist der
Hund?

198. Liebe Eltern der Klasse 8a, am Freitag, den 24.05. möchte ich
mit der Klasse einen Ausflug machen. Ich möchte mit den
Schülern entlang des Vardar Flusses fahren. Die Klasse 8a wird
mit dem Fahrrad fahren.Wir wollen nicht den Bus nehmen.
Hoffentlich regnet es nicht! Mit freundlichen Grüßen, der
Klassenlehrer der Klasse 8a Der Lehrer will mit den Schülern  
__________.

199. Liebe Eltern der Klasse 8a, am Freitag, den 24.05. möchte ich
mit der Klasse einen Ausflug machen. Ich möchte mit den
Schülern entlang des Vardar Flusses fahren. Die Klasse 8a wird
mit dem Fahrrad fahren.Wir wollen nicht den Bus nehmen.
Hoffentlich regnet es nicht! Mit freundlichen Grüßen, der
Klassenlehrer der Klasse 8a Die Klasse wird mit dem
__________.

200. Im Kaufhaus probiert Marina zwei Hosen an. Sie gefallen ihr
ganz gut, aber sie kann nur eine kaufen. Sie hat nicht viel Geld.
Gerade hat sie schon drei Romane gekauft. Колку пантолони ќе
си купи Марина?
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1. Дополни го прашањетоEs ist  Spätwinter. Bald kommt der
_____?

2. Die Sonne ist gelb, der Himmel ist _______!

3. Доврши ја реченицата:Es ist 20 Uhr. Es ist _______.

4. Die große Pause dauert nur 30 Minuten. Sie soll _____sein.

5. Ich möchte einkaufen. Ich gehe ____________.

6. Anna ist Friseur von _________.

7. Welchen Sport macht man nicht im Wasser?

8. In welchem Zimmer badet man?

9.  Допплни ја реченицата:Nach dem Essen soll man 
_________spülen.

10. Како би одговорил на прашањето: Was ist kein Fleisch?

11. Дополни ја реченицата:Im  Sommer kann man keinen _____
machen.

12. Дополни ја реченицата: Bitte,__________nach Dortmund!

13. Gestern war Freitag. Morgen ist  ________.
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14. Како би одговорил на прашањето: Was trinken wir, wenn wir
krank sind?

15. Доврши ја реченицата: Basketball spielt man _____________.

16. Доврши ја реченицата: Im Park darf man kein Feuer
 ___________.

17. Дополни: Im Haus soll man ___________ tragen.

18. Доврши ја реченицата: Der Lieblingssport in Deutschland ist
__________.

19. Die Schultern können ___________ sein.

20. Доврши ја реченицата: Zum Geburtstag wünsche ich dir alles
Gute und _________.

21. Mein Bruder ist vier Jahre alt und sieht am liebten _________ im
Fernsehen.

22. Постави прашање: Paul, weißt du, _____________  - 90
Minuten.

23. Heute ist Mittwoch. Gestern war __________.

24. Доврши ја реченицата: Man schreibt mit der _________.

25. Твојата другарка треба да се смири. Зошто?
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26. За да купиме карта за воз, треба да одиме ___________.

27. Определи со кој глагол ќе се дополни реченицата:Nein, aber
ich _________gern Musik.

28. Ich brauche einen Ball. Ich möchte ________ spielen.

29. Допплни: Eine Klassenfahrt ist ___________.

30. Одговори на прашањето:Welches Wort passt nicht?

31. Како би одговорил на прашањето:Wann hast du schwimmen
gelernt?

32. Одговори на прашањето: Welches Wort passt nicht?

33. Das Haus ist viel zu teuer, dass kann ja _______bezahlen.

34. Sara hat sich das Bein gebrochen. Sie hatte ________ .

35. Доврши ја реченицата:Leichtathletik ist: ___________.

36. Доврши ја реченицата: Ihr Arm ist im Gips. Sie kann nicht
___________ .

37. Дополни ја реченицата за да биде комплетна: Die Kinder
sehen am liebsten _________.
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38. Доврши ја реченицата: Ich kann nicht essen. Mein ________
tut mir weh.

39. Доврши ја реченицата: Ein Formel 1 Fahrer fährt __________.

40. Доврши ја реченицата: Im Wald gibt es viele _______.

41. Mir tut alles weh. Ich habe ____________.

42. Доврши ја реченицата:Er hat viel Eis gegessen. Sein ______
tut ihm weh.

43. Одговори на прашањето: Was ist nicht süß?

44. Ich möchte tauchen. Deshalb gehe ich ________.

45.  Er ist schon drei Wochen krank. Wir wünschen ihm gute
___________ .

46. Дополни ја реченицата со соодветниот глагол:Ich verstehe Sie
nicht. Bitte _______ Sie!

47. Дополни: Alles Gute zum ______________.

48. Ich brauche ein Pferd. Ich möchte ___________ . 

49. Sie ist krank und liegt __________.
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50. Jörg mag Hallen-Fußball nicht. Er spielt lieber ___________.

51. Die Sportler sollen ________ sein.

52. Кој композитор е познат како „Wunderkind“?

53. Сакам да ја гледам ,,Волшебната флејта“. Одам
во:________.         

54. Ich kann nicht lesen. Meine Augen __________.

55. ________kommen gleich im ersten Programm.

56. Mein Hals tut weh. Ich kann nicht ___________.

57. Ein Lehrer arbeitet ___________.

58. Eine _________ hin und zurück, bitte!

59. Ich kann nicht stehen. Ich habe __________.

60. Die Wohnung ist leer. Da ist_____________.

61. Како може поинаку да се постави прашањето? Wie schmeckt
die Suppe?

62. Ich spiele seit zehn Jahren Klavier. Jetzt m ö chte ich noch ein
zweites _______ lernen .
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63. Што се пишува на почеток на писмо?

64. Mein Opa _______ aus Wien.

65. Ein Bus fährt auf der ________.

66. Meine Mutter kocht __________.

67. Доврши ја реченицата: Im Winter trägt man
keine____________ .

68. Доврши го соодветно исказот! Das Eis ist __________.

69. Im Restaurant bedient uns ___________.

70. Mein Zimmer ist oben im ersten ___________.

71. Ich muss heute meinen Schrank ________________.

72. Доврши ја реченицата: Der Keller ist _______.

73. Доврши ја реченицата: J.S. Bach komponierte __________ .

74. Im Winter gibt es oft ____________ .

75. Was ist denn los?
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76. Дополни ја реченицата: Der Dienstag ist  ______.

77. Wo wollen wir uns treffen?_____________.

78. Gefällt dir mein Zimmer nicht?

79. Ich will jetzt_______________!

80. Peter ist krank, sein Kopf tut ihm ________.

81. Доврши ја реченицата:Zum Essen braucht man
________.           

82. Hans, weißt du ____________?

83. Gefallen dir meine neuen Schuhe?

84.  In meiner Wohnung gibt es drei ________: Küche, Bad und
Wohnzimmer.

85. Mit den Ohren kann man _______________.

86. Marko ist krank. Ich sage ihm:___________________.

87. Deutschland gegen Spanien 2:0.           

88. Ich brauche ein Pferd.__________.
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89. Ich kann nicht gehen. Mein __________tut mir weh.

90. Ist hier ______frei? Ja, bitte.

91. Frau Abel _________heute nach Leipzig.

92. _________dem Supermarkt gibt es einen Parkplatz.

93. Hoffentlich_________du bald wieder gesund.

94. Guten Tag, Herr Böll. Kann ich _______helfen?

95. _____ist das Mädchen da? – Tea.

96.  ______ist dein Vorname? – Müller.

97. Mein Auto ist  _________ als dein Auto.

98. Martin ist 18 Jahre alt. Er kann jetzt allein  _____.

99. Одговори на прашањето: Wie geht es dir?_____ geht es gut.

100. Дополни ја реченицата: Wir fahren mit dem Auto _______ den
Urlaub.

101. Anna war die ganze Woche zu Hause. Sie ________ Grippe.
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102. Дополни:Marko ______ nach Deutschland ___________.

103. Herr Schulz, ____________ Sie doch bitte mal!

104. Im Wald gibt es ________ kleinen See.

105. ______ist das Mädchen da?

106. Alle Torten schmecken ihm gut, aber die Kirschtorte schmeckt
ihm _________.

107. Das Baby ist nur ein Jahr alt. Es kann noch nicht _________.

108. Wem gehört das Buch da?_______.

109. Wir fahren ____ dem Auto in den Urlaub.

110. Ich brauche______Bett.

111. Das kleine Haus_____der Wiese ist unser Haus.

112. Дополни ја реченицата: Wir _________reisen.

113. Kannst du mir deine Schere leihen?  Nein, ich habe leider auch
_______.

114. Der Hund kann nicht ________.
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115. Florian, diese Bluse steht _____ sehr gut.

116. Warum bleibst du zu Hause?

117. Kannst du mir dein Buch leihen? - Nein, ich habe leider auch
________.

118. Anna und Andrea, wie schmeckt _______ der Kuchen?

119. Was _____ du gestern gegessen?

120. Der Audi ist 3,65 m lang. Der Mercedes ist 4,15 m lang.

121. Johann fährt genauso schnell _______ Marko.

122. Hast du __________ Hund gesehen? Er ist weg.

123. Frau Berge, kann ich _______helfen? Ja, bitte.

124. Ich fahre _______meiner Schwester in die Ferien.

125. Gehört der Koffer_______? – Ja, das ist meiner.

126.  _________bitte, den Brief zur Post.

127. Was ________ dein Bruder machen?
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128. Mama hat gesagt, du _________heute dein Zimmer aufräumen!

129. Дополни ја реченицата: ______ Schuhe sind neu.

130. Kommt jetzt nicht Sport im Fernsehen?

131. Dein Lehrer hat das Кlassenbuch vergessen. Was sagst du ihm?

132. Kannst du mir deine Schere leihen?  Nein, ich habe leider auch
_______.

133. Marion, dieses Kleid steht ________ sehr gut. Du siehst super
aus.

134. Was _____ Leonora am Freitag gemacht?

135. Petra ist 160 cm groß und Sabine 163 cm.

136. Jennifer ist so schön. Aber _____ Hals finde ich zu lang.

137. Er hängt die Hose ________ Schrank. 

138. Wem gehört denn die Gitarre?

139. Er hat sich nicht einmal______die Einladung bedankt .

140. __________  gehört das Auto? – Meinem Opa.
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141. Ich _______ mir meine Hände waschen.

142. Deshalb m→chteMama nach Afrika _______. 

143. Die Fahrt _____dem Zug dauert etwa drei Stunden.

144. Die Eltern kaufen ___________ Tochter einen Rock.

145. Hallo, ihr zwei! Können wir _________ morgen treffen?

146. Was hast du gestern gemacht?

147. Hast du keine Schwester?

148. ________ Fußballspieler magst du?

149. Која лична заменка недостасува во реченицата:_____geht es
gar nicht gut.

150. In______Topf  koche ich das Essen.

151.  _______hat meine CD genommen?

152. Wir ______gestern nach München gefahren.

153. Fährst du nach Hamburg, ________Thomas dort wohnt?



6. Германски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

154. Du, Brigitte, kann ich_____mal was fragen?

155. Ich habe zwei ______Bücher gekauft.

156. Marko muss jetzt _____________.

157. Gibst du mir bitte dein Motorrad? Tut mir Leid. Ich brauche
________selber!

158. Heute hat mich meine Freundin ______________.

159. Die Kinder, wo__________ihr  heute Vormittag?

160. Krista läuft 15 Sekunden auf 100 Meter. Heidi läuft auch 15
Sekunden auf 100 Meter.

161. Was _____ Veronika machen?

162. Was hast du gestern gemacht?_________________.

163. Hast du keinen Block?_________________.

164. _____ Sport magst du?

165. Was ist zum Beispiel frei?______________.

166. Weihnachten ist ein_________.
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167. Одговори на прашањето: Arbeitet Herr Pelz hier?

168. Mein Vater möchte keinen ______trinken.

169. Дополни: __________schneidet die Haare.

170. Wohin sind Eva und Ina gegangen?

171. Warum bist du gestern nicht gekommen? _____________

172. Ich möchte Suppe essen, aber ____________.

173. Ich  bin wieder da.______________!

174. Одговори на прашањето: Magst du Jazzmusik?

175. Wie findest du meinen neuen Freund?

176. Was kannst du noch sagen? Petar und Michael haben ein Zimmer
zusammen.

177. Berlin ist die größte Stadt in Deutschland.– Ja,
_______________.

178. Warum hörst du keine Musik?      

179. Welches Essen ist typisch Deutsch?
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180. Du hattest eine Erkältung. Wie geht es dir jetzt?

181. Ich  schwimme sehr gern. _____________.

182. Magst du Rockmusik?_______________.

183. Wie findest du die Augen von Tom?______________.

184. Wer ist deine Lieblingssängerin?___________.

185. Berlin ist eine Reise wert.  – Ja, _______________.

186. Die Tageszeit zwischen Morgen und Mittag ist: ___________.

187. Ich möchte eine Pizza machen. Ich brauche ________.

188. Дополни ја реченицата: Einen Kamm findet man
_______________.

189. Дополни: Heute ist der ____________Dezember.

190. Определи со кој збор ќе ја довршиме реченицата: Ich möchte
das________.

191. Како ќе одговориш на прашањето: Was machst du?

192. Дополни ја реченицата: Ich möchte heute gern
________fahren.
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193. Одговори на прашањето:Kannst du zu mir kommen?

194. Sara und Paul essen gern Pizza.

195. Eva hat die Brille zu Hause vergessen.

196. Дополни го прашањето:__________________ - Tomaten esse
ich am liebsten.

197. Дополни го одговорот на прашањето: Guten Appetit!

198. Die Temperatur ist plus 35 Grad. Es ist sehr______________.

199. _____________?  - Doch, ich trinke gern Cola.

200. Одговори: Vielen Dank für Ihren Besuch.

201. Mein Bruder macht nie seine Hausaufgaben_____________.

202. Како ќе посакаш некому пријатно попладне?

203. Unsere Schule hat in der letzten Minute verloren!

204. Како ќе кажеш некому до скоро видување?

205. Du glaubst jemandem nicht. Was sagst du?
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206. Тun dir deine Füße weh?_____________.

207. Bist du heute um 6:00 Uhr aufgestanden?

208. Du brauchst Geld. Was sagst du deiner Freundin?

209. Du möchtest ins Café gehen und fragst deine
Eltern:_______________.

210. .____________________?  - Doch, ich sehe mir gerne
Liebesfilme an.

211. Како ќе ги замолиш другарите да дојдат на време?

212. Ако некој те праша дали ѝ купуваш нешто на мајка ти за
денот на жената, што ќе одговориш?

213. Како ќе дадеш информација за цена?

214. Како ќе кажеш дека некое јадење ти се допаѓа?

215. Како ќе искажеш симпатија?

216. Како изразуваш чудење?

217. Warum isst dein Freund keinen Hamburger? ______________

218. Wann stehst du auf? _____________.
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219. Können wir morgen zusammen ins Kino
gehen?________________.

220. Schmeckt das Eis  gut? ___________.

221. Gefällt dem Kind das Spiel?__________________.

222. Дополни го соодветниот збор:Klara möchte gar nichts machen.
Sie ist __________.

223. Michael, du hattest Recht. Der Film war sehr interessant.

224. Komm, wir gehen in die Stadt!

225. Дополни го прашањето: ___________________ ?   - Toll.

226. Fährst du heute zu deinen Großeltern?

227. Deine Freundin macht heute einen Test in Mathe. Was sagst du
ihr?

228. Твојот пријател оди на одмор. Што му велиш?

229. Leon, tanzt du gern?____________.

230. Ich muss zu Hause bleiben, weil_______________________.

231. Im Museum steht ein Schild:________________!
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232. Der Gulasch ist nicht in Ordnung,  er ist ________.

233. Ich glaube, dein Hund hat Hunger.____________.

234. Zum Sprechen braucht man __________.

235. Du willst ins Kino gehen. Was sagst du deiner Mutter?

236. Darfst du heute Basketball spielen?

237.  Komm, wir laufen Marathon!

238. Deine Eltern sind weg und du möchtest deine Freunde einladen.
Was sagst du?

239. Како ќе ја прашаш мајка ти за дозвола да одиш во кино?

240. Ich gehe reiten. Kommst du mit?

241. Liebe Luisa, heute bin ich mit meinem Bruder ins Zentrum
gefahren. In unserer Stadt gibt es nämlich ein neues Fastfood-
Restaurant. Dort wollten wir uns mit unseren Freunden treffen.
Aber niemand war da. Nach einer halben Stunde war eine SMS
auf meinem Handy. Max hat geschrieben, dass sie in unserem
Eiscafe warten. Wir sollten dorthin kommen. Kommst du mit?
Viele Grüße, Deine Melanie Wer schreibt die E-Mail?
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242. Liebe Luisa, heute bin ich mit meinem Bruder ins Zentrum
gefahren. In unserer Stadt gibt es nämlich ein neues Fastfood-
Restaurant. Dort wollten wir uns mit unseren Freunden treffen.
Aber niemand war da. Nach einer halben Stunde war eine SMS
auf meinem Handy. Max hat geschrieben, dass sie in unserem
Eiscafe warten. Wir sollten dorthin kommen. Kommst du mit?
Viele Grüße, Deine Melanie Mit wem ist Melanie ins Zentrum
gefahren?

243. Liebe Luisa, heute bin ich mit meinem Bruder ins Zentrum
gefahren. In unserer Stadt gibt es nämlich ein neues Fastfood-
Restaurant. Dort wollten wir uns mit unseren Freunden treffen.
Aber niemand war da. Nach einer halben Stunde war eine SMS
auf meinem Handy. Max hat geschrieben, dass sie in unserem
Eiscafe warten. Wir sollten dorthin kommen. Kommst du mit?
Viele Grüße, Deine Melanie Wer hat die SMS  geschrieben?

244. Almas Freund hat am Wochenende Geburtstag. Alma möchte
eine Überraschungsparty machen. Sie muss zum Friseur gehen
und sich die Haare schneiden lassen. Sie muss Einladungen
schicken. Sie muss das Fest planen, eine Torte backen und
Getränke kaufen. Noch so viel Arbeit! Wann hat Almas Freund
Geburtstag?

245. Мagdalena lebt in Deutschland und hat viele Freunde im
Ausland. Sie sitzt jeden Tag am Computer und kommuniziert mit
ihnen. Was schreibt sie?

246. Hallo,ich heiße Luca, ich 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?
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247. Hallo,ich heiße Luca, ich komme aus Holland. Berlin ist meine
Lieblingsstadt. Ich war schon oft in Berlin. Mein Bruder studiert
dort. Am besten gefällt mir das Brandenburger Tor. Welche Stadt
in Deutschland ist seine Lieblingsstadt?

248. Hallo, ich heiße Luca, ich 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?

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

250. Ich heiße Lara und bin am 3. Mai 1997 in Nürnberg geboren.
Meine Mutter ist Arzthelferin und mein Vater ist Berufschullehrer.
Mit sechs Jahren bin ich in die Grundschule gekommen. Ich habe
vier Jahre lang die Pestalozzi Grundschule in Nürnberg besucht.
Schon in der Grundschule habe ich mit Ballett-Unterricht
angefangen das mache ich bis heute. Ballett und Reisen das sind
meine beiden Hobbys. Was ist Laras Mutter von Beruf?

251. Ich heiße Lara und bin am 3. Mai 1997 in Nürnberg geboren.
Meine Mutter ist Arzthelferin und mein Vater ist Berufschullehrer.
Mit sechs Jahren bin ich in die Grundschule gekommen. Ich habe
vier Jahre lang die Pestalozzi Grundschule in Nürnberg besucht.
Schon in der Grundschule habe ich mit Ballett-Unterricht
angefangen das mache ich bis heute. Ballett und Reisen das sind
meine beiden Hobbys. In welchem Alter ist sie  in die
Grundschule gekommen?
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252. Ich heiße Lara und bin am 3. Mai 1997 in Nürnberg geboren.
Meine Mutter ist Arzthelferin und mein Vater ist Berufschullehrer.
Mit sechs Jahren bin ich in die Grundschule gekommen. Ich habe
vier Jahre lang die Pestalozzi Grundschule in Nürnberg besucht.
Schon in der Grundschule habe ich mit Ballett-Unterricht
angefangen das mache ich bis heute. Ballett und Reisen das sind
meine beiden Hobbys. Wie heißt die Schule?

253. Ich heiße Lara und bin am 3. Mai 1997 in Nürnberg geboren.
Meine Mutter ist Arzthelferin und mein Vater ist Berufschullehrer.
Mit sechs Jahren bin ich in die Grundschule gekommen. Ich habe
vier Jahre lang die Pestalozzi Grundschule in Nürnberg besucht.
Schon in der Grundschule habe ich mit Ballett-Unterricht
angefangen das mache ich bis heute. Ballett und Reisen das sind
meine beiden Hobbys. Was sind ihre Hobbys?

254. 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?

255. 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. Was für ein Text ist
das?

256. Tim war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den
Bravo-Boys. Wir haben ein bißchen über das Konzert gesprochen
und so. Wo war Tim letztes Wochenende?
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257. Was hast du am Wochenende gemacht? Bitte antworte mir bald.
Viele Grüße von Conny . Was erwartet Conny?

258. Liebe Maja, wie geht es dir? ______________________Bitte,
antworte mir bald. Viele Grüße von Conny. Wer schreibt den
Brief?

259. Liebe Anna, vielen Dank für die Einladung zu deinem 18.
Geburtstag. Ich komme sehr gerne, aber ich habe am Freitag
immer von 18-20 Uhr einen Englischkurs. Ich komme dann eben
später. Liebe Grüsse Marta Anna feiert _________.

260. Liebe Anna, vielen Dank für die Einladung zu deinem 18.
Geburtstag. Ich komme sehr gerne, aber ich habe am Freitag
immer von 18-20 Uhr einen Englischkurs. Ich komme dann eben
später. Liebe Grüsse, Marta Marta hat am Freitag einen
___________.

261. Hallo Onkel Tobias, du hast mir doch vor zwei Wochen einen
Basketball geschenkt. Der hat mir so gut gefallen. Ich habe den
ganzen Samstag und Sonntag gespielt. Leider habe ich
vergessen, dass wir am Montag eine Lateinarbeit schreiben. Dein
Hans Wie heißt der Onkel?

262. Hallo Onkel Tobias, du hast mir doch vor zwei Wochen einen
Basketball geschenkt. Der hat mir so gut gefallen. Ich habe den
ganzen Samstag und Sonntag gespielt. Leider habe ich
vergessen, dass wir am Montag eine Lateinarbeit schreiben. Dein
Hans Was hat der Onkel ihm geschenkt?
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263. Hallo Onkel Tobias, du hast mir doch vor zwei Wochen einen
Basketball geschenkt. Der hat mir so gut gefallen. Ich habe den
ganzen Samstag und Sonntag gespielt. Leider habe ich
vergessen, dass wir am Montag eine Lateinarbeit schreiben. Dein
Hans Wann hat er Basketball gespielt?

264. Als Herr Hofmann das Haus verlassen wollte, um den Frühzug zu
erreichen, brachte ihm seine Frau einen Brief. Vergiss nicht,
diesen Brief einzuwerfen, bevor du ins Büro gehst, damit Tante
Ida ihn morgen noch bekommt. Dieser Brief ist sehr wichtig!
Wem soll Herr Hofmann den Brief schicken?

265. Als Herr Hofmann das Haus verlassen wollte, um den Frühzug zu
erreichen, brachte ihm seine Frau einen Brief. Vergiss nicht,
diesen Brief einzuwerfen, bevor du ins Büro gehst, damit Tante
Ida ihn morgen noch bekommt. Dieser Brief ist sehr wichtig! Wie
wichtig ist der Brief?

266. Liebe Veronika, ich heiße Anna und komme aus Frankreich. Seit
drei Jahren lebe ich in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin
verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin für
Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren, schwimme gern
und höre gern Jazzmusik. Ich habe ein ungewöhnliches Haustier:
einen Papagei! Ich freue mich auf deine Antwort! Viele Grüße,
Anna     Woher kommt Anna?

267. Liebe Veronika, ich heiße Anna und komme aus Frankreich. Seit
drei Jahren lebe ich in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin
verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin für
Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren, schwimme gern
und höre gern Jazzmusik. Ich habe ein ungewöhnliches Haustier:
einen Papagei! Ich freue mich auf deine Antwort! Viele Grüße,
Anna Wie alt ist Anna?
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268. Liebe Veronika, ich heiße Anna und komme aus Frankreich. Seit
drei Jahren lebe ich in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin
verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin für
Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren, schwimme gern
und höre gern Jazzmusik. Ich habe ein ungewöhnliches Haustier:
einen Papagei! Ich freue mich auf deine Antwort! Viele Grüße,
Anna Hat sie Kinder?

269. Liebe Veronika, ich heiße Anna und komme aus Frankreich. Seit
drei Jahren lebe ich in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin
verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin für
Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren, schwimme gern
und höre gern Jazzmusik. Ich habe ein ungewöhnliches Haustier:
einen Papagei! Ich freue mich auf deine Antwort! Viele Grüße,
Anna Was ist sie von Beruf?

270. Liebe Veronika, ich heiße Anna und komme aus Frankreich. Seit
drei Jahren lebe ich in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin
verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin für
Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren, schwimme gern
und höre gern Jazzmusik. Ich habe ein ungewöhnliches Haustier:
einen Papagei! Ich freue mich auf deine Antwort! Viele Grüße,
Anna Was für ein Tier hat sie?

271. Liebe Veronika, ich heiße Anna und komme aus Frankreich. Seit
drei Jahren lebe ich in Paris. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin
verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich bin Lehrerin für
Deutsch und Sport. Ich liebe Motorradfahren, schwimme gern
und höre gern Jazzmusik. Ich habe ein ungewöhnliches Haustier:
einen Papagei! Ich freue mich auf deine Antwort! Viele Grüße,
Anna Wie lange wohnt sie in Paris?    
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272. Markus hat das Frühstück gemacht und isst ein Ei. Er war
gestern in der Disco, aber er ist früh nach Hause gekommen. Der
Abend war langweilig, denn er hat seine Freundin Corinna nicht
getroffen. Deshalb hat er auch nicht getanzt. Seine Mutter findet
das traurig. Was hat Markus zum Frühstück gegessen?

273. Markus hat das Frühstück gemacht und isst ein Ei. Er war
gestern in der Disco, aber er ist früh nach Hause gekommen. Der
Abend war langweilig, denn er hat seine Freundin Corinna nicht
getroffen. Deshalb hat er auch nicht getanzt. Seine Mutter findet
das traurig. Wo war er gestern Abend?

274. Markus hat das Frühstück gemacht und isst ein Ei. Er war
gestern in der Disco, aber er ist früh nach Hause gekommen. Der
Abend war langweilig, denn er hat seine Freundin Corinna nicht
getroffen. Deshalb hat er auch nicht getanzt. Seine Mutter findet
das traurig.Wen hat er nicht getroffen?

275. Markus hat das Frühstück gemacht und isst ein Ei. Er war
gestern in der Disco, aber er ist früh nach Hause gekommen. Der
Abend war langweilig, denn er hat seine Freundin Corinna nicht
getroffen. Deshalb hat er auch nicht getanzt. Seine Mutter findet
das traurig.Wie war der Abend?

276. Stefania steht jeden Tag um halb sieben auf. Sie muss duschen,
ihre Haare föhnen und frühstücken.  Dann  packt sie die Tasche.
Dann nimmt sie den Bus und fährt zur Schule. Das dauert 15
Minuten. Wann steht Stefania auf?

277. Stefania steht jeden Tag um halb sieben auf. Sie muss duschen,
ihre Haare föhnen und frühstücken.  Sie packt ihre Tasche. Dann
nimmt sie den Bus und fährt zur Schule. Das dauert 15 Minuten.
Wann packt Stefania die Schultasche?



6. Германски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

278. Tim war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den
Bravo-Boys. Wir haben ein bisschen über das Konzert
gesprochen und so.Aber in Musik haben wir ein Lied von den
Beatles gehört. Das war echt interessant. Wann war Tim im
Konzert?

279. Tim war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den
Bravo-Boys. Wir haben ein bisschen über das Konzert
gesprochen und so. Aber in Musik haben wir ein Lied von den
Beatles gehört. Das war echt interessant.Was haben sie in der 
Musikstunde gehört?

280. Tim war am Samstag auch auf dem Konzert von Teddy und den
Bravo-Boys. Wir haben ein bisschen über das Konzert
gesprochen und so. Aber in Musik haben wir ein Lied von den
Beatles gehört. Das war echt interessant.Wie war die
Musikstunde?

281. In der großen Pause habe ich Tim auf dem Schulhof getroffen.
Du weißt, das ist der Junge aus der 8c. Ich kenne ihn vom
letzten Schulfest im September. Er war am Samstag auch auf
dem Konzert von Teddy und den Bravo-Boys. Wer ist Teddy?

282. Der Lehrer diktiert einen Satz: Asien ist groß, aber Europa ist
klein. Die Schüler  schreiben den Satz. Robert fragt den Lehrer:
Was heißt klein, bitte. Ich verstehe das Wort nicht Was diktiert
der Lehrer?

283. Der Lehrer diktiert einen Satz: Asien ist groß, aber Europa ist
klein. Die Schüler  schreiben den Satz. Robert fragt den Lehrer:
Was heißt klein, bitte. Ich verstehe das Wort nicht. Was machen
die Schüler?
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284. Der Lehrer diktiert einen Satz: Asien ist groß, aber Europa ist
klein. Die Schüler  schreiben den Satz. Robert fragt den Lehrer:
Was heißt klein, bitte. Ich verstehe das Wort nicht. Wer stellt
dem Lehrer eine Frage?

285. Liebe Tante Maja, wir haben jetzt eine Wohnung in Bonn. Sie hat
zwei Zimmer, ist hell und ziemlich billig. Möbel für die Küche
haben wir schon, aber noch keine Sachen für das Wohnzimmer.
Einen Schrank für das Schlafzimmer brauchen wir auch noch.
Hast du einen? Oder hast du vielleicht noch Stühle? Schreib bitte
bald! Viele Grüße, Sandra Wo hat Sandra eine Wohnung?

286. Wir haben jetzt eine Wohnung in Bonn. Sie hat zwei Zimmer, ist
hell und ziemlich billig. Möbel für die Küche haben wir schon,
aber noch keine Sachen für das Wohnzimmer. Einen Schrank für
das Schlafzimmer brauchen wir auch noch. Hast du einen? Oder
hast du vielleicht noch Stühle? Schreib bitte bald! Viele Grüße,
Sandra Wie viele Zimmer hat die Wohnung?

287. Wir haben jetzt eine Wohnung in Bonn. Sie hat zwei Zimmer, ist
hell und ziemlich billig. Möbel für die Küche haben wir schon,
aber noch keine Sachen für das Wohnzimmer. Einen Schrank für
das Schlafzimmer brauchen wir auch noch. Hast du einen? Oder
hast du vielleicht noch Stühle? Schreib bitte bald! Viele Grüße,
Sandra Was braucht sie für das Schlafzimmer?

288. Am Wochenende ist Sylvias Geburtstagsparty. Karin hat eine
Einladung, aber sie kann nicht kommen. Sie muss Babysitten.
Dreimal in der Woche verdient sie Geld mit Babysitten. Sie
braucht das Geld für ihre Kleidung. Wann hat Sylvia Geburtstag?
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289. Am Wochenende ist Sylvias Geburtstagsparty. Karin hat eine
Einladung, aber sie kann nicht kommen. Sie muss Babysitten.
Dreimal in der Woche verdient sie Geld mit Babysitten. Sie
braucht das Geld für ihre Kleidung. Wer hat eine Einladung
bekommen?

290. Am Wochenende ist Sylvias Geburtstagsparty. Karin hat eine
Einladung, aber sie kann nicht kommen. Sie muss Babysitten.
Dreimal in der Woche verdient sie Geld mit Babysitten. Sie
braucht das Geld für ihre Kleidung. Wie oft babysittet Karin?

291. Am Wochenende ist Sylvias Geburtstagsparty. Karin hat eine
Einladung, aber sie kann nicht kommen. Sie muss Babysitten.
Dreimal in der Woche verdient sie Geld mit Babysitten. Sie
braucht das Geld für ihre Kleidung. Wo für braucht Karin das
Geld?

292. Köln, den 13.12.2013 Liebe Maja, hier in Köln ist es sch ön. Die
Luft ist frisch, es ist ganz ruhig und langsam wird es dunkel. Ja,
auf diese Bank setze ich mich. Niemand ist hier, ich bin ganz
allein und drei Stunden sitze ich auf der Bank und denke an ihn.
Viele Gr üß e von Conny . Wer ist in Köln?

293. Köln, den 13.12.2013 Liebe Maja, hier in Köln ist es sch ön. Die
Luft ist frisch, es ist ganz ruhig und langsam wird es dunkel. Ja,
auf diese Bank setze ich mich. Niemand ist hier, ich bin ganz
allein und drei Stunden sitze ich auf der Bank und denke an ihn.
Viele Gr üß e von Conny . Wie ist das Wetter?

294. Köln, den 13.12.2013 Liebe Maja, hier in Köln ist es sch ön. Die
Luft ist frisch, es ist ganz ruhig und langsam wird es dunkel. Ja,
auf diese Bank setze ich mich. Niemand ist hier, ich bin ganz
allein und drei Stunden sitze ich auf der Bank und denke an ihn.
Viele Gr üß e von Conny . Wie lange saß sie auf der Bank?
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295. Köln, den 13.12.2013 Liebe Maja, hier in Köln ist es sch ön. Die
Luft ist frisch, es ist ganz ruhig und langsam wird es dunkel. Ja,
auf diese Bank setze ich mich. Niemand ist hier, ich bin ganz
allein und drei Stunden sitze ich auf der Bank und denke an ihn.
Viele Gr üß e von Conny . An wen denkt Conny?

296. Liebe Eltern der Klasse 8a, am Freitag, den 24.05. möchte ich
mit der Klasse eine Klassenfahrt machen.Ich möchte mit den
Schülern entlang des Vardar Flusses fahren. Die Klasse 8a wird
mit dem Fahrrad fahren. Wir wollen nicht mit dem Bus fahren.
Hoffentlich regnet es nicht! Mit freundlichen Grüssen
Klassenlehrer der Klasse 8a Der Lehrer will mit den Schülern  
_____ _______.

297. Liebe Eltern der Klasse 8a,am Freitag, den 24.05. möchte ich mit
der Klasse eine Klassenfahrt machen.Ich möchte mit den
Schülern entlang des Vardar Flusses fahren. Die Klasse 8a wird
mit dem Fahrrad fahren. Wir wollen nicht mit dem Bus
fahren.Hoffentlich regnet es nicht!Mit freundlichen
GrüssenKlassenlehrer der Klasse 8a Die Klasse wird mit dem
__________ .

298. Ich wei ß nicht. Wir werden vielleicht zu meiner
Oma___________.

299. Ich kaufe in einem _________ ein.

300. Almas Freund hat am Wochenende Geburtstag. Alma möchte
eine Überraschungsparty machen. Sie muss zum Friseur gehen
und sich die Haare schneiden lassen. Sie muss Einladungen
schicken. Sie muss das Fest planen, eine Torte backen und
Getränke kaufen. Noch so viel Arbeit! Was möchte Alma
machen?
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1. Кога покорувањето на моќта е прифатенo како оправданo од
народот, велиме дека преминала во:

2. Врховен закон во нашата држава  или закон над законот е:

3. Институција на државата е:

4. Еден од основните  начини  да се ограничи моќта на еден дел
од власта  е:

5. Кој е првиот претседател на Република Македонија?

6. Која е основната надлежност  на Собранието на Република
Македонија?

7. Какво е Собранието на Република Македонија?

8. Кој ги распишува изборите во Република Македонија?

9. Републичкиот судски совет на Република Македонија го
сочинуваат седум члена кои ги избира:

10. Која од наведените гранки на власт во Република Македонија
ја организира работата на министерствата?

11. Кој е врховен командант на војската на Република
Македонија?

12. Кој е највисокиот суд на Република Македонија?
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13. Колку години треба да имаат граѓаните на Република
Македонија за да гласаат за претседател?

14. Кој го избира Народниот правобранител во Република
Македонија?

15. Колку врховни суда има во Република Македонија?

16. На колку години се одржуваат претседателските избори во
Република Македонија?

17. Синдикатите настапуваат во одбрана на:

18. На кој самостоен орган треба да се обратат граѓаните кога
нивните права се прекршени од страна  на државните 
службеници или  лица со јавни овластувања?

19. Која од наведените надлежности НЕ припаѓа на Владата на
Република Македонија?

20. Кој од наведените судови во Република Македонија ги
решава жалбите против одлуките на основните судови?

21. Која од наведените надлежности НЕ припаѓа на Собранието
на Република Македонија?

22. Која е улогата на граѓанските здруженија?

23. Која од наведените организации на Обединетите нации се
грижи за правата на детето?
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24. Која од долунаведените форми на власт се стекнува по пат на
сила?

25. Владата на Република Македонија е колегијален извршен
орган кој  го сочинуваат:

26. За да ја исполнат својата улога граѓанските здруженија треба
да бидат:

27. Работниците од една фабрика не се задоволни од условите во
кои работат. За да го изразат своето незадоволство и да ги
искажат своите барања за подобрување на условите, ќе ги
застапува:

28. Доколку еден судија во спроведувањето на правдата се води
од лични и политички причини, тогаш предлог за негово
разрешување треба да даде:

29. Еден граѓанин  не е задоволен од пресудата на апелацискиот
суд. Тој својата жалба ќе ја поднесе до:

30. Вера ги почитува оние кои се на власт во општеството, ги
следи правилата и прописите во општеството и редовно ги
плаќа своите давачки. Таа е:

31. Кога граѓаните  во општеството се приведувани во полиција и
малтретирани поради изразување на свое мислење, имаме:

32. Зошто е важно за едно општество да има јака опозиција?
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33. Законот за задолжително основно и средно образование  им
овозможува  на учениците:

34. Толеранцијата претставува:

35. Значењето на индиското шанти е:

36. Што  значи зборот конфликт?

37. Како се нарекува методот на посредување кој се користи при
арбитражното разрешување на конфликтите?

38. Кога интересот на една страна е спротивен  на интересот на
друга  страна и се прекршуваат правилата на однесување,
станува збор за:

39. Каков исход имаат конструктивните конфликти?

40. Како се нарекуваат конфликтите кои настануваат помеѓу две
или повеќе држави?

41. Кога страните во конфликт ќе се согласат во разрешувањето
на истиот да се вклучи и трета страна, тогаш конфликтот се
решава: 

42. Како се нарекуваат конфликтите кои секогаш доведуваат до
негативни последици и сериозно ги нарушуваат односите
меѓу поединците и групите?

43. Кои се можни решенија за разрешување на конфликтите?
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44. Што од наведеното не е начин за разрешавање на конфликт?
 

45. Која од наведените организации на Обединетите нации се
грижи за превенција на конфликтите и градење на мирот?

46. Со исполнувањето на обврските кои му ги наметнува
општествената улога, поединецот покажува:

47. Со што  се разрешуваат политичките конфликти во
демократските општества?

48. Што е клучно за да се разрешат конфликтите во едно
демократско општество?

49. Еднаквоста, толеранцијата и  соработката  помeѓу различните
во едно општество и во светот  се однесува на поимот:

50. Во граѓанска војна помеѓу мнозинско население и едно
малцинско население се вмеша и соседната држава од каде
што потекнува малцинското население. Овој конфликт е:

51. Какви се конфликтите во општеството ако ги прифатиме
размислувањата на Хобс, Маркс и Фергусон?

52. Каква е политиката на  партиите  кои низ историјата
повикувале на „чиста раса“ и „нација над сите“?

53. Кога се применува Меѓународното хуманитарно право?
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54. Што значи кратенката МХП?

55. Кој е главен иницијатор и поттикнувач за првиот договор за
создавање на Меѓународното хуманитарно право?

56. Правилата и принципите на Меѓународното Хуманитарно
Право се:

57. Хуманиот чин во Меѓународното Хуманитарно Право
 подразбира заштита на животот, достоинството или
помагање некому кому:

58. За човекот кој е очевидец на некоја ситуација и избира
помеѓу можните решенија како да постапи велиме дека  е во:

59. Како се третираат цивилите според Меѓународното
Хуманитарно Право  во однос на војниците, во вооружен
судир?

60. Со каква цел е создадено Меѓународното хуманитарно право?

61. Мачењето и нехуманите постапувања: намерно убивање,
раселување на цивили во Меѓународното хуманитарно право
е познато како:

62. Доколку при војувањето  има депортирање, присилни
трансфери или раселување на цивили, тогаш тоа е:

63. Која година е донесена Универзалната декларација за
човекови права?
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64. Кој е должен да го почитува Меѓународното хуманитарно
право?

65. Влијанието што го врши средината врз вршителот на
хуманиот чин во Меѓународното хуманитарно право се вика:

66. До која возрасна граница Меѓународното хуманитарно право
забранува регрутирање и учество во непријателство?

67. Кој е заштитниот знак на Меѓународното движење на
Црвениот крст?

68. Универзалната декларација за човекови права и
Меѓународното хуманитарно право се:

69. На што се однесува Првата женевска конвенција?

70. Забраната за користење хемиско и биолошко оружје во
вооружен конфликт е опфатена со:

71. Која конвенција пропишува како треба да се постапува со
воени злосторници?

72. Која е надлежноста на Меѓународниот кривичен суд?

73. Дали во услови на војна е дозволена неограничена употреба
на сила  врз сите луѓе?

74. Што од наведеното претставува сериозно прекршување на
Меѓународното хуманитарно право?
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75. Во книгата „Сеќавањата на Солферино“ Анри Динан ги опшал
ужасите на битката, а потоа дошол на идеја да формира:

76. Која од наведените организации е најповикана и најмасовна
организација која се грижи за хуманоста и хуманитарното
дејствување?

77. Каков е социјалниот притисок во приказната „Сама на
клупата“?

78. Според исказите на патниците, поради мраз на коловозот
возилото се превртело. Патниците во овој случај се:

79. Војникот Ј. М. во текот на војната  земал заложници и ги
ограбувал напуштените домови во селото. Овој човек според
правилата на Меѓународното хуманитарно право  се смета за:

80. Како се нарекува меѓународнит суд за злосторствата
извршени во поранешна Југославија?

81. Како ќе му се суди на  командантот на војската доколку
нареди да се запали противничкото село?

82. Црвениот крст им помага на лица независно на која класа или
раса припаѓаат тие. Со ова го исполнува принципот на:

83. Кој медиум ни овозможува нов тип на комуникација и брз
пристап до информациите?

84. Како ги нарекуваме изворите од каде што ги прибираме
информациите за настаните во државата и светот?
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85. Кои се последиците од непостоење на слобода, независност и
одговорност на масовните средства за информирање?

86. Медиумите помагаат комуникацијата во општеството да биде:

87. Средствата на популарната комуникација: телевизија, радио,
Интернет се нарекуваат:

88. Какви карактеристики треба  да имаат медиумите во едно
демократското општество?

89. Зошто медиумите уште се наречени и мас-медиуми?

90. Како се делат мас-медиумите според начинот на кој ги
пренесуваат информациите?

91. Изјавата со која се негира вистинитоста  на  некој претходно
објавен натпис, се вика:

92. Кои техники ги употребуваат мас-медумите за да ја заведат
јавноста?

93. Која карактеристика, клучна за демократското општество,
медиумите ја губат  доколку ги контролираат разни центри на
моќ?

94. Рекламите се пример за користење на техниката:
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95. Кога новинарите се соочуваат со ограничувања/со цензура
кога треба да објават некоја информација, тоа не оди во
прилог на:

96. Која од наведените карактеристики не е својствена за
медиумите во едно демократско општество?

97. Откриено е дека приказната на новинарката Роза за едно
дете хероински зависник, објавена во еден дневен печат, е
невистинита. Ова е очигледен пример за:

98. Еден телевизиски новинар бара да престанат да работат на
приказната за корупцијата во една корпорација бидејќи  е
 сопственост на сопственикот на ТВ станицата. Овој медиум
не е:

99. „Новиот туристички центар организира бесплатни летови“
беше ударниот наслов на еден дневен весник,  кој утредента
на последните страници беше негиран.  Која техника ја
применил овој медиум?

100. Под кое име се познати правилата кои се сорджани во
Женевските конвенции?
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1. Кој бил поводот за Првата светска војна?
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2. Која од наведените балкански земји НЕ била сојузник на
Антантата?

3. Кралството на Србите, Хрватите и Словенците било
формирано:

4. Кој македонски револуционер бил убиен во 1915 година ?

5. За ,,татко” на модерна Турција се смета:

6. Колкав број Македонци од егејскиот дел на Македонија по
балканските и по Првата светска војна биле расселени во
Бугарија?

7. Кои македонски драмски автори твореле меѓу двете светски
војни?

8. Еден од најзначајните претставници на Илинденската
организација бил:

9. Стихозбирката ,,Бели мугри” на Коста Солев Рацин била
отпечатена во Самобор во:

10. Кој бил непосредниот повод за вклучување на САД во
Втората светска војна?

11. Што означува поимот квислинг?

12. По јунската револуција во 1924 година Албанија била
прогласена за:
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13. Кои од наведените држави ја сочинувале Тројната оска?

14. Меѓу кои сили се одвивале воените дејства на Африканскиот
фронт?

15. Која била причината за излегувањето на Русија од Првата
светска војна?

16. Што е империјализам?

17. Која од наведените земји Првата светска војна ја започнала
како членка на Централните сили, а ја завршила на страната
на Антантата?

18. Како биле прифатени одлуките на Версајската конференција
во Македонија?

19. Што било Кралството на Србите, Хрватите и Словенците по
своето уредување?

20. Кои биле причините за појава на нацизмот во Германија?

21. По Првата светска војна, со одредбите на Нејскиот и
Севрскиот мировен договор, Грција територијално се
проширала за сметка на:

22. Каква надворешна политика водела Бугарија меѓу двете
светски војни?
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23. Културно-просветното друштво „Вардар“ било формирано на
иницијатива на:

24. Кој станал член и еден од главните активисти на
Македонскиот литературен кружок во Софија во 1938 година:

25. Во кој европски град југословенската влада на чело со
Цветковиќ и Мачек го потпишале договорот за пристапување
на Југославија кон Тројниот пакт во март 1941 година?

26. Каква промена настанала во Турција по доаѓањето на власт
на Мустафа Кемал Ататурк?

27. Која била целта на Друштвото на народите?

28. Која била основната цел на македонските студенти во Загреб,
Белград и Скопје кои во 1935 година ги формирале културно-
просветните друштва ,,Вардар“?

29. Што претставува Атланската повелба?

30. Втората светска војна започнала на:

31. Како се наречени демонстрациите што избиле во Југославија
по пристапувањето кон Тројниот пакт?

32. За прв претседател на Владата на Демократска Федеративна
Југославија бил избран:

33. Кога Бугарија пристапила кон Тројниот сојуз?
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34. Која националистичка организација била формирана во
Албанија во 1942 година?

35. Кога Бугарија во Втората светска војна се приклучува на
Антифашистичката коалиција?

36. Кога започнало вооруженото востание во Македонија?

37. Во кој град била формирана Комунистичката партија на
Македонија?

38. Како била наречена акцијата која почнала на 31 јануари
1944 година во Македонија?

39. Каков карактер имал режимот на Метаксас за Македонците во
Егејска Македонија?

40. Кој бил прв претседател на Народна Република Кина?

41. Во социјалистичките земји бил воведен:

42. Во кој период траела Граѓанската војна во Грција?

43. По завршувањето на Втората светска војна во Албанија бил
воведен тоталитарен режим на чело со:

44. Кога започнал процесот на распаѓање на СФРЈ?
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45. Кога биле организирани првите повеќепартиски избори во
Македонија?

46. Кога била донесена Декларацијата за сувереност и
независност на Република Македонија во Собранието на
Република Македонија?

47. Кога била основана Македонската академија на науките и
уметностите?

48. Кога македонскиот јазик станал официјален јазик на
македонската држава?

49. Бугарската држава по 1958 година во Пиринска Македонија
ги забранила:

50. Каде била донесена одлука за обновување на Охридската
архиепископија?

51. На првите повеќепартиски избори во Македонија најмногу
гласови добила партијата:

52. Каков карактер имала Втората светска војна на почетокот, а
каков на крајот?

53. Што преставува Студената војна?

54. Кои блокови- воени сојузи се создале во светот по
завршување на Втората светска војна?
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55. Каква била положбата на Македонците во Егејска Македонија
по поразот на ДАГ во Граѓанската војна во Грција?

56. Каква идеја имале македонските борци од Пиринскиот дел на
Македонија во текот на 1944 година?

57. Зошто денес 18-ти август го славиме како ден на Армијата на
Република Македонија?

58. Од кои причини во Правата светска војна, српската војска НЕ
се повлекувала кон Грција преку територијата на Вардарска
Македонија?

59. Какви промени настанале за Македонија ако ги споредиме
периодите пред Втората светска војна и по 1945 година?

60. Во почетокот на Првата светска војна во 1914 година делови
од Албанија биле окупирани од:

61. Со Лондонскиот таен договор во 1915 година силите на
Антантата го одобриле анектирањето на Валона и островот
Сазан од страна на:

62. За што се изјасниле делегатите избрани на Драчкиот конгрес
(1918) во однос на статусот на Албанија?

63. Режимот на СХС во албанските области имал за цел:

64. Што е заедничко за Албанците и Македонците за време на
Кралството на Србите, Хрватите и Словенците?
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65. На почетокот на Втората светска војна Албанија била
нападната од:

66. Какви одлуки содржела резолуцијата на Бујанската
конференција (31.12.1943-02.01.1944)

67. Првата Бригада во Македонија во рамките на НОБ која е
формирана на 11 ноевмри 1943 год. била позната под името:

68. Во првото Собрание на независна Република Македонија
албанското население било застапено преку политичките
партии:

69. Првиот универзитет со настава на албански јазик во
Македонија беше основан во:

70. Кој го изведе атентатот врз австроунгарскиот наследник на
престолот Франц Фердинанд?

71. Капитулацијата на Германија на 11 ноември 1918 година го
означи:

72. Првата светска војна траела:

73. Кој ги предводел болшевиците во Октомвриската револуција
во Русија?

74. Во Кралството СХС биле гарантирани само националните
права на:
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75. Кој предводник на македонските револуционери за
автономија на Македонија во текот на Првата светска војна
по наредба на бугарскиот цар Фердинанд бил убиен во 1915
година?

76. Која од помладите капиталистички држави била
најзаинтересирана за предизвикување на Првата светска
војна и нова поделба на светот?

77. Кое оружје за првпат било употребено во Првата светска
војна?

78. Каква била положбата на Македонците и Албанците во
Кралството на Србите, Хрватите и Словенците (СХС)?

79. По чија иницијатива било формирано Друштвото на народите
по Првата светска војна?

80. Што го поттикнало појавувањето на фашизмот во Европа меѓу
двете светски војни?

81. Кои биле главните карактеристики на фашистичката
идеологија?

82. По прогласувањето на Република Турција во турскиот јазик
била воведена:

83. Кој претседател на една од земјите на Големите сили
најмногу придонел за зачувувањето на независноста на
Албанија по Првата светска војна?
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84. Која година Албанија била примена во светската
организација Друштво на народите?

85. Со кој чин Албанија стана парламентарна република?

86. Која империја се распаднала по Првата светска војна?

87. На Драчкиот конгрес 1918 год. за претседател на
привремената влада на Албанија бил избран:

88. По зацврстувањето на државата во 1928 г. Ахмет Зогу го
променил државното уредување при што Албанија била
прогласена за:

89. Кога бил одржан Драчкиот конгрес?

90. Во кој град во Албанија најпрвин влегла италијанската војска
во 1939 година во Втората светска војна?

91. Кој настан се смета за крај на Втората светска војна во
Европа?

92. Според кој мировен договор биле создадени новите држави
Полска, Австрија, Чехословачка и Унгарија?

93. Со Версајскиот договор Европа доби:

94. Која од наведените одлуки била донесена во Лушњанскиот
конрес?
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95. Кога Кралството на Србите, Хрватите и Словенците било
преименувана во Кралство на Југославија?

96. Седиштето на Друштвото на народите создадено во периодот
меѓу двете светски војни било во:

97. Версајскиот договор склучен во 1919 година се смета за :

98. Каде започнал да ја пишува Адолф Хитлер книгата „Мојата
борба“?

99. Како била наречена територијата на Македонија која била
офатена во Кралството СХС?

100. Весниците „Македонско дело“ и „Балканска федерација“ биле
органи на организацијата:

101. Кој од наведените личности бил претставник на македонските
студенти во Швајцарија и автор на петицијата која била
испратена до Друштвото на народите за македонското
национално прашање?

102. Антон Панов бил автор на познатата драма:

103. Во која балканска држава македонската емиграција била
најбројна и политички организирана во периодот меѓу двете
светски војни?

104. Што било заедничко за здруженијата на македонските
студенти кои биле формирани во Загреб, Скопје и Белград?
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105. Која била главната цел на колонизацијата која се
спроведувала во Вардарска Македонија од страна на СХС?

106. Со која држава Германија во 1939 год. склучила договор за
ненапаѓање?

107. Зашто Германија склучила пакт со Советскиот Сојуз на
почетокот на Втората светска војна?

108. Втората светска војна започнала со нападот на Германија
врз:

109. Кога Југославија била нападната од фашистичките сили?

110. Која организација раководела со Народнослободителната
борба во Албанија во текот на Втората светска војна?

111. Во Втората светска војна Бугарија била на страната на:

112. За колку време Југославија била окупирана од фашистичките
сили?

113. По нападот на јапонската авијација врз Перл Харбур, во
Втората светска војна се вклучува:

114. Кога започнал нападот на СССР од страна на фашистичка
Германија?

115. Кој настан конечно го означил крајот на Втората светска
војна во светот?
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116. Каде се одржало Второто заседание на АВНОЈ на 29 и 30
ноември 1943 година  кога било решено Југославија да биде
федерална држава од 6 (шест) републики?

117. Кој бил на чело на Национал-фашистичката партија во
Италија?

118. Во текот на Првата светска војна Италија била:

119. Атланската повелба била договор склучен меѓу :

120. Која држава од членките на Оската капитулирала прва во
Втората светска војна?

121. Која држава од Големите сили активно учествувала во
борбата за ослободување на Грција од фашистичката
окупација?

122. Во почетокот на Втората светска војна поголемиот дел на
Косово и другите области во Југославија со претежно
албанско население биле под окупација на:

123. Што е заедничко за Првата и Втората светска војна?

124. Зошто битката за Сталинград е значајна за Втората светска
војна?

125. Прогонувањето и систематското убивање на Евреите во текот
на Втората светска војна е наречено:
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126. Како се нарекувал албанскиот баталјон кој учествувал во
Народноослободителната борба на Грција?

127. 11 октомври 1941 година во Македонија се смета за:

128. Каде избувнале првите демострациите против фашистичката
окупација на Македонија?

129. Во кој македонски град во февруари 1940 година се одржало
советување на ПК на КПЈ за Македонија?

130. Како се нарекувал партизанскиот одред кој бил формиран во
околината на Битола во 1942 година?

131. Секретар на Комунистичката партија на Македонија бил:

132. На кое министерство бил министер Неџат Аголи во првата
влада на Народна Република Македонија?

133. Кога се одржало Првото заседание на АСНОМ?

134. Со каков акт биле признати сите права на граѓаните во
Македонија во рамките на Првото заседание на АСНОМ?

135. Каде била формирана Првата македонско-косовска бригада?

136. Која од наведените одлуки била донесена на Првото
заседание на АСНОМ?
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137. Колку делегати биле избрани за учество на Првото заседание
на АСНОМ?

138. МАНАПО е македонска организација која се ангажирала за:

139. Колку траела Кинеската револуција која избувнала по
Втората светска војна?

140. Кога била создаден НАТО пактот?

141. Како се нарекува периодот на закани и притисоци помеѓу
социјалистичките и капиталистичките држави?

142. Варшавскиот пакт бил предводен од:

143. Во кој град се состанал Покраинскиот народноослободителен
одбор  во јуни 1945 година кога било одлучено Косово и
Метохија да стане покраина?

144. Што се случило со републиките по распаѓањето на СФРЈ?

145. Кој бил првиот весник на албански јазик во Југославија?

146. Кој бил повод за војната и распаѓањето на југословенската
федерација?

147. Во периодот од 1946 до 1949 год. во Грција:
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148. Кога и каде бил основан Првиот универзитет на албански
јазик во Југославија?

149. Што било заедничко за Југославија, Албанија и Бугарија во
периодот 1945 -1990 година?

150. Кога е одржан референдумот за прогласување на
независноста на Македонија?

151. Кој бил избран за прв претседател на владата на Р.
Македонија по повеќепартиските избори?

152. Кога и каде била прогласена автокефалноста на
Македонската православна црква?

153. Која била првата научна институција која била создадена во
Македонија?

154. Во која држава македонското иселеништво е најбројно во
периодот по Втората светска војна?

155. За кои цели било отворено училиштето „Зеф Љуш Марку“?

156. Кое било првото училиште за наставници на албански јазик
во Македонија?

157. Кога е основан Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје?
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158. Кој архиепископ се наоѓал на чело на Македонската
православна црква при прогласувањето на автокефалноста
во 1976 година?

159. Колку пратеници беа избрани на првите парламентарни
избори во независна Република Македонија?

160. За кое прашање граѓаните на Македонија се изјаснуваа на
референдумот од 1991 година?

161. Која беше најзначајната промена во економскиот систем
предвидена со Уставот на Република Македонија донесен во
1991 година?

162. Со Законот за национализација донесен во 1946 г. во
Македонија се спровела:

163. Каков став имале комунистичките партии на Балканот по
1935 година во однос на македонското прашање?

164. Зашто Русија била принудена да склучи мировен договор со
Германија во текот на Првата светска војна?

165. Која држава во 1915 г. го напушти Тројниот Пакт и се
приклучи кон Антанта?

166. На почетокот на Првата Светска Војна албанските градови
Корча и Ѓирокастро биле окупирани од страна на:

167. Во текот на Првата светска војна загинале околу:
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168. Во текот на Првата светска војна Албанија била:

169. Што е заедничко за Македонците и Албанците во текот на
Првата светска војна:

170. За време на Првата светска војна територијата на
Македонија:

171. Со кој од наведените настани во Италија се воведува
фашистичката диктатура?

172. Со прогласувањето на таканаречената Обзнана (Наредба) во
Кралството СХС се забранувало дејствувањето на:

173. За спроведување на аграрно-колонизаторската политика кон
албанските области, Кралството СХС организирало четнички
банди на чело со:

174. Кој бил на чело на комунистичката партија на Бугарија?

175. Сулејман Делвина бил избран за преседател на албанската
влада на:

176. Поради кои причини се случи државниот удар на 27 март
1941 год. во Кралството Југославија?

177. Во кој период Коминтерната (Третата интернационала)
предлагала праведно решение за македонското национално
прашање?
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178. Според кој договор се предвидувало таканаречено
доброволно иселување на македонското население од Грција
(Егејска Македонија)?

179. До 1940 година во Вардарска Македонија биле доведени
околу 4200 фамилии, колонисти од:

180. Кои од наведените настани навестувале нова (Втора) светска
војна во првата половина на XX-иот век?

181. Во 1938 год. Германија ја анектираше:

182. Норвешка била брзо окупирана од страна на Германија
поради:

183. Од наведените европски земји Германија во текот на Втората
светска војна не успеала да ја заземе:

184. На кој начин Јапонската држава била принудена да ја
потпише капитулацијата во Втората светска војна?

185. Во Втората светска војна загинале околу:

186. За време на Втората светска војна територијата на
Македонија била окупирана од:

187. Кој бил избран за претседател на првата Влада на
Македонија на Третото заседание на АСНОМ?
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188. Какво било државното уредување воведено во Албанија по
Втората светска војна?

189. Која била највисока образовна установа на албански јазик во
Македонија до 1991 година?

190. Кој орган го донесе првиот Устав на независна и самостојна
Р. Македонија?

191. За прв претседател на Собранието на независна и самостојна
Република Македонија бил избран:

192. На кој грчки остров се повлекла српската војска за време на
Првата светска војна?

193. Кога била формирана т.н. Балканска Антанта во рамките на
која влегувале Романија, Југославија, Грција и Турција?

194. Кога била основана ВМРО (Обединета)?

195. Што се случувало во т.н. „Кристална ноќ“ која се случила на
9 и 10 ноември 1938 година во цела Германија и делови од
Австрија?

196. Со чија помош по Втората светска војна во Грција на власта
дошла грчката десница?

197. Кога албанскиот парламент го отфрла ултиматумот кој
Италија му го дала на кралот Зогу I кој предвидувал
потчинување на Албанија?
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198. Кога се случило собирањето на македонските Евреи за
депортација во логорот Треблинка?

199. Од колку членови бил составен Президиумот на Првото
заседание на АСНОМ?

200. Кој е првиот македонски игран филм?

9. Македонски јазик

Ред.
бр.

Прашање

1. Кој е автор на книгата „За македонцките работи“?

2. Која година е објавена книгата ,,За македонцките работи’’?

3. Koj e основоположник на македонскиот литературен јазик?

4. Во која статија од книгата „За македонцките работи“  Крсте
Петков Мисирков изнел предлози и ставови за идниот
македонски литературен јазик?

5. Од колку статии е составена книгата на Крсте Петков
Мисирков „За македонцките работи“?

6. Кој е автор на драмата „Печалбари“?
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7. Авторот на стихозбирката „Пеш по светот“ се вика:

8. Прифаќањето и систематизацијата на јазичните правила и
закони на еден јазик, и пропишувањето на задолжителна
јазична норма, се вика:

9. Кога македонскиот јазик е воведен како службен јазик во
македонската држава?

10. Кога е усвоена македонската азбука?

11. Кога е озаконет македонскиот правопис?

12. Кој е автор на делото „Граматика на македонскиот
литературен јазик“ од 1952 година?

13. Ако глаголските форми означуваат дејства кои се вршат или
ќе се извршат по моментот на зборувањето, станува збор за:

14. Со кое време се изразуваат минати дејства без да се
определи точно моментот на одвивањето на дејството?

15. Претполаганото, можното и посакуваното дејство може да се
искаже со:

16. Зборовите што служат за истакнување или определување на
други зборови, како и за образување на некои граматички
форми, се викаат:
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17. Зборовите со кои се искажува личен однос кон она што е
кажано во реченицата, се викаат:

18. Со кои од наведените зборови се изразува увереност,
претпоставка, тврдење?

19. Нагласените зборови во реченицата со кои се изразуваат
чувства, се обрнува внимание, се имитираат звуци, се викаат:

20. Со кои зборови се поврзуваат зборовите во реченицата и дел-
речениците во сложената реченица?

21. Како се нарекуваат речениците кои се однесуваат на
дејството во главната реченица или на еден нејзин член?

22. Речениците кои го дополнуваат прирокот или друг член во
реченицата се нарекуваат:

23. Науката која се занимава со проучување на изразните
средства и можностите на јазикот и нивната реализација во
говорот, се вика:

24. Како се вика речникот во кој се објаснуваат термини од
одредена област (медицина, историја, географија и сл.)?

25. Кој стил се употребува кога има општење помеѓу државата и
граѓаните?

26. Кој стил се употребува во секојдневното општење?
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27. Кој стил на општење се употребува во образованието,
просветата, науката?

28. Речниците се делат според:

29. Во кој речник може да најдете правила за транскрипција на
туѓите зборови?

30. Како се викаат знаците кои се употребуваат во означувањето
на речениците и деловите во нив, паузите и интонацијата?

31. Каде и кога е издаден зборникот со народни песни на
браќата Миладиновци?

32. Во лексиката на литературниот јазик, Мисирков го застапувал
ставот да бидат вклучени:

33. Каде е објавена книгата „За Македонцките работи“ од Крсте
Петков Мисирков?

34. На кој говор се изведувала драмата „Бегалка“ од Васил
Иљоски помеѓу двете светски војни?

35. На кој говор се изведувала драмата „Парите се отепувачка“
од Ристо Крле помеѓу двете светски војни?

36. Во науката за јазикот, кој дал најголем придонес веднаш по
Втората светска војна, за развојот на македонскиот
литературен јазик?
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37. На кој слог се акцентираат именките од туѓо потекло:
литература, генијалец,  планета?

38. Во зборот реноме, кој е од туѓо потекло, акцентот паѓа на:

39. Во зборот генијалец, кој е од туѓо потекло, акцентот паѓа на:

40. Во зборот лингвистика, кој е од туѓо потекло, акцентот паѓа
на:

41. Како се викаат глаголите кои се поврзуваат со предметот?

42. Како се викаат глаголите кои  не се поврзуваат со предметот?

43. Определи во кое време е прикажан примерот: Јас сум
измислил.

44. Определи во кое време е прикажан примерот: Ми кажаа дека
си задоцнил на натпреварот.

45. Определи во кое време е прикажан примерот: Јас сум мислел.

46. Определи во кое време е прикажан примерот: Ми кажаа дека
си доцнел на натпреварот.

47. Кое време се образува со честичката ќе и сегашно време од
глаголот кој се менува?
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48. Одреди во кое време е прикажан примерот: Утре ќе учам
подолго време.

49. Одреди во кое време е прикажан примерот: Јас ќе работам.

50. Која сложена глаголска форма се образува со честичката би и
глаголската л-форма од глаголот, свршен или несвршен?

51. Која честичка се употребува за формирање можен начин?

52. Формата за можен начин, би зборувале, е искажана во:

53. Какви глаголски форми се има - конструкциите?

54. Какви глаголски форми се конструкциите со сум и со има?

55. Одреди која сложена глаголска форма е употребена во
примерот: Ние имаме гледано.

56. Одреди која сложена глаголска форма е употребена во
примерот: Ние сме одлични.

57. Определи што претставува истакнатиот збор во реченицата:
Само него го познавам.

58. Денес нека дојдат дома. Определи кој збор во реченицата е
честичка.

59. Кој од наведениве зборови е честичка?
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60. Кој од наведените зборови не е честичка?

61. Определи што претставува истакнатиот збор во реченицата:
Ја зеде чашата со вода, и плас врз неа!

62. Кој од наведениве зборови е извик?

63. Со кој од наведените извици се обрнува внимание?

64. Со кој од наведените извици се изразува чувство?

65. Определи што претставува истакнатиот збор во реченицата:
Петре сигурно ќе дојде.

66. Пронајди кој збор во реченицата: Сигурно ќе се видиме, е 
модален збор?

67. Кој од наведениве зборови е модален збор?

68. Со кој од наведениве модални зборови се искажува
увереност?

69. Со кој од наведениве модални зборови се искажува
претпоставка?

70. Откриј каков е условот во реченицата: Ако учеше редовно,
немаше да се плашиш од тестот.
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71. Откриј каква е зависносложената реченица: Учениците не
победија на училишните натпревари бидејќи не тренираа
доволно.

72. Откриј каква е зависносложената реченица: Се налутив толку
многу, што не знаев како да излезам од просторијата.

73. Откриј каква е зависносложената реченица: Почнав да јадам
толку бргу како да не сум видел јадење досега.

74. Откриј каква е зависносложената реченица: За да се
запишам во посакуваното средно училиште, мора да ги имам
сите петки во осмо одделение.

75. Откриј каква е зависносложената реченица: Таа кажа дека ќе
дојде во училиште.

76. Откриј каква е зависносложената реченица: Истрчаа сите
деца во дворот, кога дојде комбето со книги.

77. Откриј каква е зависносложената реченица: Може ќе дојдам
на натпревар ако ме пуштат од дома.

78. Откриј каква е зависносложената реченица: Без оглед на тоа
што се сретнаа, не прозбореа ни збор.

79. Откриј каква е зависносложената реченица: Еве ги децата,
коишто вчера прекрасно пееја.

80. Кој сврзник припаѓа на исказните зависносложени реченици?



9. Македонски јазик

Ред.
бр.

Прашање

81. Кој сврзник припаѓа на временските зависносложени
реченици?

82. Кој сврзник припаѓа на причинските зависносложени
реченици?

83. Кој сврзник припаѓа на последичните зависносложени
реченици?

84. Кој сврзник припаѓа на условните зависносложени реченици?

85. Кој сврзник припаѓа на допусните зависносложени реченици?

86. Кој сврзник припаѓа на односните зависносложени реченици?

87. Кој сврзник припаѓа на начинските зависносложени
реченици?

88. Кој сврзник припаѓа на целните зависносложени реченици?

89. За да една реченица биде сложена мора да содржи:

90. Што проучува стилистиката?

91. Како се наречени научниот, административниот,
разговорниот, уметничколитературниот и др. стилови?

92. Кој функционален стил се користи во просветата и
образованието?
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93. За кој стил се карактеристични зборовите: ултиматум,
пресуда, молба?

94. За кој стил се карактеристични зборовите: дефиниција,
функција, систем?

95. Каков вид речник е: „Речник на македонскиот литературен
јазик“?

96. Кој речник ги содржи правилата за транскрипција на туѓите
имиња?

97. Како се вика речникот кој го користиш на часот по англиски
јазик?

98. Каков вид на речник е македонско-германскиот речник, кој
се користи на часовите по германски јазик?

99. Кој е најсоодветен начин за проверка, колку учениците знаат
да ги применат правописните знаци?

100. Одговори кој интерпункциски знак недостасува во
реченицата: Во нашата градина расте разновиден заленчук, и
тоа лук, морков, боранија и цвекло.

101. Каков правопис за македонскиот јазик предлагал Крсте
Петков Мисирков?

102. За кои говори се залагал Мисирков да се земат за основа на
литературниот македонски јазик?



9. Македонски јазик

Ред.
бр.

Прашање

103. Кој бил автор на првата одобрена општа граматика како
учебник за училиштата во Македонија по Втората светска
војна?

104. Одреди во која реченица има употребено збор од туѓо
потекло кој акцентот го задржал на првиот слог броејќи
одназад нанапред?

105. Одреди во која реченица има употребено збор од туѓо
потекло кој со акцентот се вклопил во нашиот третосложен
акцент?

106. Одреди во која реченица има употребено збор од туѓо
потекло кој се акцентира двојно (и со домашен и со туѓ
акцент)?

107. Определи во кој од понудените одговори зборот гимназијалец
е правилно акцентиран.

108. Определи во кој од понудените одговори зборот граматика е
правилно акцентиран.

109. Определи во кој од понудените одговори зборот литература е
правилно акцентиран.

110. Одреди во која реченица има употребено непреоден глагол?

111. Одреди во која реченица има употребено преоден глагол?

112. Одреди во која реченица има употребено активен залог?
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113. Одреди во која реченица има употребено пасивен залог?

114. Во која реченица има употребено минато неопределено
свршено време?

115. Во која реченица нема употребено минато неопределено
свршено време?

116. Во која реченица има употребено минато неопределено
несвршено време?

117. Во која реченица нема употребено минато неопределено
несвршено време?

118. Во која реченица е употребено идно време?

119. Одреди како треба да гласи реченицата во идно време?

120. Во која реченица има идно време и е употребен свршен
глагол?

121. Во која реченица има идно време и е употребен несвршен
глагол?

122. Која од речениците содржи глаголска има-конструкција?

123. Која од следните реченици не содржи глаголска има –
конструкција?
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124. Која од речениците содржи глаголска сум-конструкција?

125. Која од следните реченици не содржи глаголска сум-
конструкција?

126. Во која реченица има употребено можен начин?

127. Во која реченица нема употребено можен начин?

128. Пронајди во која реченица е употребен можен начин?

129. Во која реченица има употребено честичка?

130. Пронајди во која реченица нема употребено честичка?

131. Во која реченица е точно потцртана честичката?

132. Во која реченица има употребено извик со кој се обрнува
внимание?

133. Во која реченица има употребено извик со кој се имитираат
звуци?

134. Во која реченица има употребено извик со кој се изразуваат
чувства?

135. Одреди во која реченица има употребено модален збор со кој
се изразува увереност.
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136. Одреди во која реченица има употребено модален збор со кој
се изразува претпоставка.

137. Одреди во која реченица има употребено модален збор со кој
се изразува тврдење.

138. Одреди во која реченица има употребено модален зборовен
израз?

139. Која од реченициве е исказна зависносложена реченица?

140. Со додавање дел-речаница состави исказна зависносложена
реченица. Тој почна да жали...

141. Која од реченициве е временска зависносложена реченица?

142. Со додавање дел-реченица состави временска
зависносложена реченица. Не можевме да запреме со
смеење...

143. Која од реченициве е причинска зависносложена реченица?

144. Со додавање дел-реченица состави причинска
зависносложена реченица. Денес не ловеа...

145. Која од реченициве е последична зависносложена реченица?

146. Со додавање на дел-реченица состави  последична
зависносложена реченица. Времето беше жешко...
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147. Која од реченициве е целна зависносложена реченица?

148. Со додавање на дел-реченица состави целна зависносложена
реченица. Јас останав...

149. Која од реченициве е условна зависносложена реченица?

150. Со додавање дел-реченица состави условна зависносложена
реченица. Ќе бидам најдобар...

151. Која од реченициве е допусна зависносложена реченица?

152. Со додавање дел-реченица состави допусна зависносложена
реченица. Јане и Јана ќе учат и понатаму...

153. Која од реченициве е начинска зависносложена реченица?

154. Со додавање дел-реченица состави начинска зависносложена
реченица. Истрча по ридот...

155. Која од реченициве е односна зависносложена реченица?

156. Со додавање дел реченица состави односна зависносложена
реченица. Го познав човекот...
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157. Одреди го стилот на кој е напишан следниот текст:
„Правописот претставува општоприфатен и единствен систем
од правила за пишување во еден јазик. Целта на правописот
е да се создаде еднообразна писмена практика за да може
полесно и поправилно да се усвојува пишуваната форма на
јазикот...“

158. Определи кој стил на пишување е употребен во следниов
текст: „Синтаксата е дел од граматиката што ги проучува
правилата кои одредуваат како јазичните единици
(синтагмите и речениците, па и текстот) се комбинираат во
речениците во одделен јазик“.

159. Определи кој стил на пишување е употребен во следниот
текст:               „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 финансиски казни.“

160. Одреди го стилот на кој е напишан следниот текст: „Везилке,
кажи како да се роди проста и строга македонска песна од
ова срце што со себе води разговор ноќен во тревога бесна?“

161. Одреди кој интерпункциски знак недостасува во реченицата:
Од пазар купивме пиперки, компири, кромид и домати.

162. Одреди кој интерпункциски знак недостасува во реченицата:
Кој си ти да ми кажеш

163. Во која функција е точката во кратенката итн.?
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164. Во реченицата: Натпреварот помеѓу Вардар и Пелистер
заврши 2:2, двете точки помеѓу броевите се во функција на:

165. Определи каков услов е искажан во условната
зависносложена реченица: Ако учев, ќе научев.

166. Определи каков услов е искажан во условната
зависносложена реченица: Ако го преживеам овој ден, ќе ти
бидам верна целиот живот.

167. Определи каков услов е искажан во условната
зависносложена реченица: Ако можам на некој начин да ја
добијам таа ѓаволска пропусница, јас не би се жалел себеси.

168. Од наведените реченици, определи ја сложената.

169. Определи која од следниве реченици е сложена.

170. Определи која од следниве реченици не е сложена.

171. Кое е основното уметничко изразно средство на
литературата?

172. Како се вика авторот на литературната творба (во проза)?

173. Каков вид литературна творба претставува поемата?

174. Како се вика лирско-епската песна во која се раскажува
настан од историјата на еден народ или пак, случка од
животот на една личност?
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175. Кое од наведените дела го има напишано Григор Прличев?

176. Како се вика гласовното совпаѓање на исти слогови на крајот
на два или повеќе стихови?

177. Кој од следните елементи го содржи лирската песна?

178. Како се вика редењето настани по логичен ред во една
творба?

179. Кој е автор на романот „Повикот на дивината“?

180. Кој е автор на романот „Островот со скриено богатство“?

181. Кој е автор на драмата „Чорбаџи Теодос“?

182. Како се вика долгата епска творба напишана во проза во која
се опишуваат голем број настани и ликови?

183. Како се вика литературната творба во проза или стих која
цели кон театарска изведба на сцена?

184. Драмската творба во која се исмеваат негативните особини на
луѓето се вика:

185. Дијалогот и монологот се составен дел од:

186. Двојна природа на драмскиот текст има кога:
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187. Како се вика литературно-научниот вид творба во која
авторот го опишува својот живот и раскажува за сопствените
доживувања, но ги изнесува и условите во кои живее и
работи?

188. Како се вика литературно-научниот вид творба создадена врз
основа на веродостојни документи и податоци за животот и
работата на некоја истакната личност или личност од
секојдневието?

189. Како се вика литературно-научниот вид проза во кој
писателот ги опишува своите впечатоци за пределите низ кои
патувал?

190. Како се вика творбата која обично е напишана од новинар, во
која се прикажуваат реални доживувања на сликовит начин
без некоја подлабока анализа, каде стилот и коментарите на
авторот внесуваат посебни уметнички елементи во творбата?

191. Основната одлика на јазикот кој се јавува во лириката е:

192. Како се вика уметноста која со збор ги пренесува човековите
видувања и чувствувања, појавите во него, односите кои
владеат итн.?

193. Мотивот, стихот, строфата, римата, ритамот, јазикот, стилот и
др. ја сочинуваат структурата на:

194. Од кој јазик потекнува зборот литература (Literare)?

195. Од кој јазик потекнува зборот епика (epos)?
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196. Кој е автор на поемата „Сердарот“?

197. Како се вика главниот лик во поемата „Сердарот“?

198. Како се вика мајката на главниот лик во поемата „Сердарот“?

199. Кој е автор на песната „Т’га за југ“?

200. Кој е автор на песната „Тешкото“?

201. Кога се римуваат зборови во два, три или повеќе стиха
едноподруго има:

202. Кога се римуваат првиот и третиот,  вториот и четвртиот стих
во строфата, има:

203. Кога се римуваат првиот и четвртиот стих, вториот и третиот
стих има:

204. Стилските фигури уште се викаат:

205. Како се вика стилската фигура каде зборовите се
пренесуваат со преносно значење за да на прикриен начин се
прикажат недостатоците кај луѓето во нивните меѓусебни
односи?

206. Како се вика стилската фигура која подразбира замена на
збор, појава или поим со неговиот условен, алегориски знак,
или каде некој апстрактен поим или појава се заменуваат со
некој материјален предмет?
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207. Во литературата зората симболизира:

208. Како се вика стилската фигура која се состои од прашање,
негација на прашањето и одговор?

209. Стилската фигура со која се искажува спротивното од она
што вистински го мислиме или кажуваме се вика:

210. Во која од наведениве литературни творби најмногу е
застапена алегоријата?

211. Каква творба е поемата?

212. Што симболизира црниот конец во песната „Везилка“ од
Блаже Конески?

213. Како се вика романот во кој се прикажани теми за необични
настани и возбудливи доживувања?

214. Како се викаат романите во кои се опишани односите,
настаните и доживувањата што се случуваат во рамките на
едно семејство?

215. Како се викаат романите во кои се обработуваат внатрешни
перипетии, душевни реакции на главните јунаци и моралните
вредности и категории во општеството?

216. Како се викаат романите во кои се претставени настани кои
тешко може да се случат во реалноста и во кои се
претставени нереални ликови?
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217. Каков роман е „Повикот на дивината“?

218. Каков роман е „Островот со скриеното богатство“?

219. Каква драма е „Чорбаџи Теодос“?

220. Од колку чина е составена драмата „Чорбаџи Теодос“?

221. Каков вид на творба претставува репортажата?

222. Монологот и дијалогот во драмата претставуваат:

223. Чинот кај драмата претставува:

224. Заплетот кај драмата претставува:

225. Драмата може да биде напишана:

226. Во колку етапи се одвива развојот на драмското дејство?

227. Како се вика етапата на драмското дејство преку која се
добиваат основни податоци за драмското дејство?

228. Како се вика етапата на драмското дејство преку која се
развива судирот, конфликтот меѓу ликовите?

229. Како се вика етапата на драмското дејство кога судирот во
драмата го доживува својот врв?
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230. Како се вика етапата на драмското дејство која го
претставува првиот чекор во разјаснувањето и
разрешувањето на конфликтот?

231. Како се вика последната етапа на драмското дејство каде се
разрешува судирот во корист на еден или неколку од
повеќето инволвирани ликови во драмското дејство?

232. Каде настанала трагедијата?

233. Каде се наоѓа невидливиот наратор во драмскиот текст?

234. Кога драмскиот текст се чита како литературна творба и може
да послужи како основа за театарска претстава тогаш се
зборува за:

235. Биографијата која се темели на архивски и писмени
документи се вика:

236. Биографијата во која авторот податоците ги обликува во
форма на роман или расказ се вика:

237. Која од наведениве творби претставува литературно-научен
вид творба?

238. Во патописот авторот пишува за:

239. Кој е најчесто автор на репортажата?

240. Кој е автор на песната „Везилка“?



9. Македонски јазик

Ред.
бр.

Прашање

241. Кој автор за своето литературно дело бил прогласен за втор
Хомер?

242. Од „Автобиографијата“ на Григор Прличев дознаваме дека
негов учител бил истакнатиот македонски преродбеник:

243. Во поемата „Сердарот“ е опеана смртта на македонскиот
јунак:

244. За да ја напише песната „Тешкото“, Блаже Конески бил
инспириран од:

245. Кои народни инструменти се опеани во песната „Тешкото“ од
Блаже Конески?

246. Од кого се раскажани случувањата во романот „Островот со
скриеното богатство“?

247. Во романот„Островот со скриеното богатство“, негативни
ликови се:

248. Во драмата „Чорбаџи Теодос“ како се вика ликот на
должникот на Теодос кој ја смислува целата интрига во која е
вовлечен чорбаџијата?

249. Каде се одвива дејството во романот „Повикот на дивината“?

250. Кој бил првиот сопственик на Бак во романот „Повикот на
дивината“?
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251. Во поемата „Сердарот“ кому се обраќа мајката на Кузман?

252. Во колку дела е развиена темата на поемата „Сердарот“?

253. Што симболизира песната „Тешкото“ од Блаже Конески?

254. Кој го играл орото „Тешкото“ кое било инспирација на Блаже
Конески да ја напише истоимената песна?

255. Како се вика збирката песни во која Блаже Конески ја
објавил песната „Тешкото“?

256. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Не, ја не
можам овде да седам, Не, ја не можам мразој да гледам! Дајте
ми крилја ја да си летнам и в наши стр‘ни да си прелетнам;
на наши места ја да си идам, да видам Охрид, Струга да
видам“.

257. Одреди каква рима е употребена во стиховите: „Зашчо, зашчо
ја да љубам? Зашчо, себе си да губам? Окул – нокул јарка
младост От љубовта барат ладост...“

258. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Јас сум
роден во овој крај за мене тој е голем рај. Таму тече селска
река силна, насекаде прекрасна природа милна“.

259. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Се
погледнуваме – пусти ниви, се насмевнуваме – свенати
цветови. Ќе се вратиме напролет со бели гриви, ќе седламе
коњи за нови сватови...“
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260. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Исцедете,
ограбете пот и труд и меса голи, уста пуста затворете да не
каже оти боли“.

261. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Од
далечините модри се веат на с’лнцето златни далги, од
далечините модри се леат на утрината долгите алги“.

262. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Во
небесната бескрајна шир грее златното сонце со цел сјај. Го
грее и мојот роден крај, таму е прекрасно го сакам тој мир.

263. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Или минеш
по првиот ред на страницата читана дамна,па се чудиш: што
толку си пламнат         а пак образот останал блед!“

264. Одреди каква рима има употребено во стиховите: „Погледот
нема крај прекрасно море, во очите прекрасен сјај. На оваа
љубов никогаш да нема крај, да е вишна како небото над нас
горе.

265. Откриј која стилска фигура е застапена во текстот: „...На
една карпа високо, на врвот на една планина, седи орелот и
се восхитува на погледот кој го има пред него. Одеднаш
покрај него здогледува еден полжав. Се чуди орелот, од каде
полжав на врв планина, па го прашал. -  Од каде ти тука,
како се искачи на врвот на оваа планина? Со лигавење
пријателе успеав да се искачам дури до врвот на оваа
планина. – одговорил полжавот.“
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266. Откриј која стилска фигура е застапена во текстот: „Еден лав
фатил глушец и само што сакал да го изеде, глушецот му
рекол: „Ако ми го поштедиш животот, еден ден ќе ти вратам
со иста мера“. Лавот, добродушно го пуштил. Набрзо потоа се
случило лавот да биде фатен од ловци и врзан со јажиња.
Глушецот, кој поминувал во близина  видел дека неговиот
добротвор е беспомошен, па затоа ги изгризал јажињата и го
ослободил лавот.“

267. Откриј кое изразно средство е застапено во текстот: „Сакала
змијата да ја помине реката, па ѝ рекла на жабата. - Те
молам пренеси ме преку рекава, богато ќе те наградам. - Еве
те пренесов змијо, дај ми ја наградата. Еве ја твојата
награда. – ја отворила змијата устата и во еден миг ја
лапнала жабата.“

268. Откриј која стилска фигура е застапена во извадоков: „...Од
некаде долета гулаб. Во клунот држеше маслиново гранче.
Сите се погледнавме задоволно и почнавме да се смееме.
Гулабот ја навестуваше слободата за која толку многу
копнеевме...“

269. Откриј која стилска фигура е застапена во извадоков:
„...Далеку се гледаше камион. Тој ни се приближуваше. Како
што ни се приближуваше така видовме дека на него се наоѓа
знакот црвен крст. Сите бевме радосни затоа што знаевме
дека пристигнува помош...“

270. Пронајди ја стилската фигура употребена во стихот:
 „Голапче мало хубаво, голапче златокрилесто...“

271. Пронајди ја стилската фигура употребена во стиховите:
„Срети волкот рудо јагне – не умеит да го давит. Срети сокол
еребица па не знае да ја јадит.“



9. Македонски јазик

Ред.
бр.

Прашање

272. Одреди која стилска фигура е употребена во следнава
реченица: Затоа што се викаш Петкана денес ќе добиеш
единица.

273. Одреди која стилска фигура ќе се употреби кога за скржав
човек ќе се каже: Да, ти си многу дарежлив?

274. Во која стилска фигура се содржани трите елементи: теза,
негирање и одговор?

275. Одреди која стилска фигура е застапена во извадоков:
„...Што е бело на планина, на планина на рудина, ал е грутка
снегоита,  ал е пиле лебедово? Не е грутка снегоита, не е
пиле лебедово, тук ми била Ристовата, Ристовата мила мајка,
го извеле Риста бога Риста бога малечкаго, го извеле на
планина на планина на рудина. Се собрале се овчари, се
овчари се козари. Искршиле кавалите, запалиле  силен оган,
огреале Риста бога, Риста бога малечкаго...“

276. Одреди кое изразно средство е застапено во следниве
стихови:„Бре, ти малечко писано,дал си от мајка родено,ил си
от земја никнато,ил си от бога паднато?Нит сом от бога
паднато,нит от земја никнато,тук сом от мајка родено,со
слатко млеко доено.“

277. Одреди која стилска фигура е употребена во следните
стихови? „Дали грмит, дал се земја тресет, дал топои по море
пукаат, ил јаганца по мајка блекаат, ал се море од брег до
брег биет?“ „Нити грмит ни се земја тресет, ни топи по море
пукаат ни јаганца по мајка блекаат, ни се море од брег до
брег биет, ту се берат китени сватои, коњ до коња, јунак до
јунака, тнки пушки како честа гора, остри сабји како
секаици, а бајраци ка темни облаци.“
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278. Поемата „Сердарот“ е базирана врз мотивот на народната
песна за јунакот:

279. Во кои романи сретнуваме нереални настани и ликови?

280. Во драмата „Чорбаџи Теодос“ која драмска етапа ја најавува
семејната атмосфера и описот на ликот на чорбаџи Теодос?

281. Во драмата „Чорбаџи Теодос“ која драмска етапа го најавува
конфликтот кој настанува помеѓу Теодос и Арсо?

282. Во драмата „Чорбаџи Теодос“ која драмска етапа ја најавува
интригата која му ја наметнува Арсо на Теодос во врска со
кумството?

283. Во драмата „Чорбаџи Теодос“ која драмска етапа се најавува
со тоа што Арсо го ослободува Теодос од кумството кое ќе го
преземе Томче, а за возврат тој ќе може да се ожени со
саканата Стојанка?

284. Кои се главните јунаци  во романот „Повикот на дивината“?

285. Во романот „Повикот на Дивината“, како се вика ривалот на
Бак?

286. Романот „Повикот на дивината“, го носи ова име затоа што на
крај Бак се враќа:

287. Која е темата на романот „Повикот на дивината“?
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288. Од наведениве литературни творби (лектира) прочитани од
ваша страна во која темата е: Забранетата љубов помеѓу
двајца млади.

289. Од наведениве литературни творби (лектира) прочитани од
ваша страна која е драмска творба?

290. Која е идејата во драмата „Чорбаџи Теодос“?

291. Во кое време се случува дејствието во драмата „Чорбаџи
Теодос“?

292. Каде се случува драмското дејство во драмата „Чорбаџи
Теодос“?

293. Која е темата во романот „Островот на скриеното богатство“?

294. Кој е главниот иницијатор за потрагата на островот на
скриеното богатство во истоимениот роман?

295. Во кое море е лоцирано местото каде се наоѓа островот на
скриеното богатство во истоимениот роман?

296. Кој лик ја имал картата (мапата) на островот со скриеното
богатство во истоимениот роман?
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297. Откриј за кој вид роман станува збор во краткото сиже за
романот: „...Авантурите во романот се поврзани со Дејвид
Балфур, кој кога тргнува во потрага по својот последен жив
роднина, чичкото Ебинизер, воопшто нема претстава за
опасностите и интригите кои оваа средба ќе ги предизвика.
Наскоро сфаќа дека чичко му е стар скржавец и лажго, но
пред да ги открие неговите ѓаволски планови, Дејвид е
измамен да се качи на бродот „Ковенант“, како роб на патот
кон Каролина.     Совладувајќи ги опасностите на морето и
неизвесноста од лошата судбина која го снаоѓа откако е
исфрлен после бродоломот, вклучувајќи ги и обвинувањата
за убиство, на крај Дејвид победнички си го бара своето
вистинско наследство...“

298. Определи на кој вид роман припаѓа извадоков:  „...Почнаа да
ни се приближуваат од сите страни. Вакви суштества немам
никогаш видено. Многу наликуваа на нас луѓето, само што
беа ниски по раст, имаа околу еден метар и беа со поголеми
глави од нашите. Одеднаш се зачу силен звук. На небото се
појави многу голема летечка чинија. По кратко време таа се
спушти на земја, а од неа излезе едно исто такво суштество
само што тоа беше повисоко од нив за половина метар и беше
некако посвечено облечено од неговите сонародници. Ние ја
соблековме специјалната заштитна облека и чекавме што ќе
се случи...“

299. Определи од кој вид роман е извадоков: „...Се спуштивме на
една планета каква досега немавме видено. Тамошните
суштества наликуваа на нас, луѓето, само што беа двапати
повисоки. Нивните живеалишта беа изградени само од
стакло, или некаква материја која наликуваше на стакло. Се
хранеа само со растенија, пробавме и ние, растенијата
навистина беа многу вкусни. Сигурен сум дека би се
навикнал да јадам таква храна цел живот. Сите нивни
превозни средства летаа, а како гориво го користеа ѓубрето
кое претходно со некоја хемиска постапка го претвораа во
течност...“
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300. Определи на кој вид роман припаѓа извадоков: „...Многу е
доцна, а јас сум будна и воопшто не ми се спие, очите никако
да ги затворам и да заспијам. Постојано мислам на него, на
денешната средба и на неговото учтиво однесување кон мене
кое воопшто не го очекував. Со нетрпение чекам да се
раздени и да дојде време за во училиште, сакам повторно да
му го видам лицето, неговата насмевка...“

301. Откриј од која песна се следните стихови? „Судбинско нешто
се плело за века од двете нишки, два созвучни збора, едната
буди темница што штрека, другата буди вкрвавена зора“.

302. Откриј од која поема се следните стихови? „На средна е доба;
и јадра, и сосема здрава, кршна и херојски силна. Извајана е
амазонската нејзина става: вистинска личота милна“.

303. Откриј од која песна се следните стихови?             „...да
превијам раце, да прекријам лик -та гризам јас усни, стегам
срце клето,да не пушти вик.“

304. Откриј од која песна се следните стихови? „Орелски крилја
как да си метнех и в наши старни да си прелетнех! На наши
места ја да си идам, да видам Стамбол, Кукуш да видам, Да
видам дали санце и тамо матно угревјат, како и вамо“.

305. Определи од која творба е извадокот: „...На 25 март 1860
година, претседателот на комисијата, г-дин Рангавис, пред
многубројната публика зеде да ги оценува претставените
поеми, почнувајќи од најслабата... Но, кога Рангавис рече:
Најпосле имаме една поема, многу помала од другите и со
наслов „O Armatolos“ ...осетив неописно волнение (Григор
Прличев)“.
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306. Во делото „Автобиографија“ кое место Григор Прличев го
наведува како роден град?

307. Зад грчкото име на творбата со наслов  „Ο ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ “ се
крие:
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308. Одреди на кој литературно-научен вид припаѓа текстот.
„Чаршијата - сертификат на традицијата Старата скопска
чаршија неуморно живее во духот на новите генерации
трговци и угостители, а занаетчиите, иако во намален број,
со љубов ја чуваат автентичноста Бојан Шашевски Независно
дали ќе верувате во фрескиното чудо од црквата „Св.
Димитрија“, дали Мустафапашината е најстарата џамија, дали
Даутпашин амам кон крајот на 19 век бил складиште за
нафта, дали јорганџиите некогаш имале цела своја улица,
или, пак, дали Медлин Олбрајт чува брош-пеперутка од
златарот Џељо, сигурно ќе верувате во магијата на Старата
скопска чаршија. Скопскиот историски бисер отсекогаш бил
мултикултурен катализатор. Извор на приказни,
инспиративни дружби, идеи.  Некогашниот трговски синоним
на Скопје е стар повеќе од седум века и е најголем зачуван
комплекс од ваков тип северно од Истанбул.  Секоја наша
нова прошетка дава идентично чувство - чаршијата има
посебен шарм! Веселите лица на скопјани и туристите и
натаму се видно опиени од тесните сокаци и калдрмата.
Многумина ќе ве убедат дека занаетчиските дуќанчиња, иако
нивниот број е неколкукратно намален, се душата на
Чаршијата, а кафеаните само декор. И можеби нема да
погрешат. Ако не си еснаф, Чаршијата сама ќе те отфрли.
Старите скопјани, пак, потенцираат дека новите генерации
трговци и угостители го сменија начинот на функционирање и
ноќниот живот, но привлечноста се вивнува високо над
предрасудите. Просторот од Камениот мост до Бит-пазар и од
Калето до реката Серава е како создаден за креативни
настани. Чаршијата дише со автентичност и слободарски дух,
наспроти трендовските барови и минливите скопски клишеа
од десната страна на Вардар. Тука владее смеа, џагор, добро
расположение, се слуша музика од бендови, свирачи...“
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309. Одреди на кој литературно научен вид припаѓа текстот.
Лондон, извини! Со секое ново патување имам нови
недоречености со местото од кое заминувам и со она во кое
пристигнувам. Постојано сум недокажан. На почетокот не се
разбираме, се обидуваме да се фасцинираме, да си докажеме
дека започнуваме да се заљубуваме, се заљубуваме и тогаш,
пред да си признаеме дека чувствата се распламтиле, еден од
нас секогаш мора да замине. Најчесто тоа сум јас. Тој ден
беше еден од моите последни од престојот во Лондон. Без
никој да знае, имав навика, секогаш кога ќе тргнев да скитам
низ градот, да седам долго време на една клупа. Да седам и
да гледам во Темза. Толку. Поминав покрај Националната
галерија и покрај плоштадот „Трафалгар“ и се упатив кон
улицата „Милбанк“, каде што се наоѓаа градините на
Викторија. На едниот крај од тие градини, веднаш до мостот
„Ламбет“, е еден од влезовите, а таму најблизу се наоѓаше и
мојата клупа. Или таа е сега најблизу до моето срце? Кога
првпат седнав на клупата под високото дрво и погледнав
право пред себе, илјадници мисли и чувства ми надојдоа во
телото. Не е клупата магична или, пак, посебна во моите
спомени поради некое минато, туку едноставно од нејзиното
место гледав како се патува на најразличен начин.
Бродчињата во Темза, кои пловеа и со себе ми ги земаа
мислите, кои сигурно потоа остануваа расфрлани во реката,
авионите што го шараа небото, мостовите полни со автобуси
и со автомобили што правеа огромен метеж, а јас бев сам со
шушкањето на ветерот и со ударите на речните бранови во
ѕидот веднаш пред мене... Лондон, извини, но јас ја сакав таа
твоја клупа. Мане Манушев Авторот е поет, прозаист и
културолог

310. Во литературно-научните творби биографија и
автобиографија настаните, појавите и ликовите се:

311. Каков јазик користиш при потполнувањето на службен
образец?
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312. Уметничкото изведување на поетски текст, при што се
искажува емоционалноста на текстот, се вика:

313. Прегледното, објективно, службено и јасно бележење на
факти при следење на одредени активности, случувања или
настани е главна одлика на известувањето во:

314. Кој вообичаено пишува новинарски статии?

315. Како се нарекува објективно бележење на фактите при
следење на некој настан или активност?

316. Како се вика писмениот документ кој е стандардизиран
согласно со неговата намена и служи за пријавување во
одредена институција?

317. Како се викаат творбите со специфична структура, кои
користат јасна и прецизна мисла со презентирање лични
податоци и употреба на службен јазик?

318. Како се вика процесот преку кој се запознавате со
потребните податоци од одредена област при што за таа цел
се користи соодветна стручна литература, како и други
помошни нагледни средства?

319. Какви обрасци ни се потребни кога користиме услуги на:
банка, пошта, суд и сл.?

320. Каква комуникација треба да се користи при посета на
одредна јавна или државна институција?
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321. Во чија професија спаѓа пишувањето статии?

322. Прожектор, прожекторско платно, компјутер, стручна
литература, презентации се користат при:

323. За кој расказ е типичен ликот на суштество од друга планета?

324. Од кои стилови содржат белези научно-литературните видови
творби?

325. Алфанумеричката порака пренесена телеграфски, се вика:

326. Кој од следните текстови е литературно-научен?

327. При моето запишување во средно училиште од службените
обрасци ќе биде потребно да потполнам:

328. Која од наведените форми на комуникација ја користиме при
изготвување писмена работа?

329. Во каква форма се претставуваат службените документи?

330. Која од наведените форми на комуникација ја користиме при
презентација?

331. Службена комуникација во наведениве институции/ситуации
се употребува во:

332. За кој стил на зборување е карактеристичен жаргонот?
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333. Каков стил на комуницирање користиме во неформални,
односно неофицијални ситуации?

334. Кога во училишната тетратка пишуваш одреден текст на
зададена тема од наставникот, ти тогаш комуницираш:

335. Официјалната форма на службените обрасци се пропишува
со:

336. Која е најголемата светски позната поетска манифестација
што се одржува во Република Македонија?

337. Настаните во кои сме учествувале или сме биле сведоци ги:

338. Настаните за кои сме слушале или сме читале ги:

339. Текстот објавен во медиум кој нуди информации за
неодамнешни случувања и кој е интересен, значаен и
влијателен за животот на поголем број луѓе се вика:

340. Во новинарските статии се пишува:

341. Кој од наведениве поими не се поврзува со усната
комуникација?

342. Кој од наведениве поими не се поврзува со писмена
комуникација?

343. На кој начин комуницираме со Интернетот?
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344. За време на предавањето треба да се користат и:

345. Во која од дадениве реченици има службена комуникација?

346. Стилското изразно средство компарација не се користи при
пишување:

347. Под реторика подразбираме:

348. Одреди како се вика процесот на размена на информации низ
заеднички систем на симболи.

349. Со кој вид комуникација се поврзува изразот на човековото
лице?

350. Кој од наведениве писмени документи во многу блиска
иднина ќе ја загуби својата функција?

351. Службените документи се манифестираат во:

352. Каква комуникација користиме при презентација?

353. Во која литература спаѓа есејот?

354. Може да се опишат карактерни особини на:

355. Говорот на луѓе од иста професија, сталеж или социјална
група, кој содржи карактеристични зборови надвор од
нормите на стандардниот јазик, се вика:



9. Македонски јазик

Ред.
бр.

Прашање

356. Определи со каков стил е напишан следниов извадок од
поетска творба: „Исцедете, ограбете пот и труд и меса
голи,уста пуста затворете да не каже оти боли“.

357. Одреди за кој службен документ со практична примена
станува збор. од Михаил Петар Милошев, ученик во VIII-1
при ОУ „Ѓорче Петров“, СкопјеПРЕДМЕТ: Ослободување од
наставаКако активен спортист и член на кошаркарскиот клуб
„Соколи“ – подмладок од  Скопје, молам да бидам ослободен
од наставата во периодот од 25.11.2013 год. до 29.11.2013
год. поради учество на меѓународен турнир во кошарка во
Белград, Србија.Во прилог на молбата ги доставувам
следните документи кои треба да послужат како доказ: 1.
Потврда за членство во КК „Соколи“ - подмладок од Скопје 2.
Покана за учество од организаторот на турнирот               Ви
благодарам однапред.                Скопје
                                                                          поднoсител
            23.11.2013
г.                                                                 Михаил Милошев
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358. Одреди за кој службен документ со практична примена
станува збор. Од состанокот на Советот на претседатели на
паралелките од VIII одделение при ОУ „ХХХХ  УУУУУ “ одржан
на 21.4.2013 година во просториите на училиштето. На
состанокот присуствуваа претседателот на Советот...,
членовите... и раководителот на смена како и помошникот-
директор ... Состанокот го водеше претседателот на Советот.
На состанокот беше усвоен следниот ДНЕВЕН РЕД 1.
Разгледување на понудите за екскурзија низ Макеонија; 2.
Разно. Точка 1. Претседателот на Советот ги презентираше
понудите кои пристигнаа во училиштето... Сите понуди се
однесуваа на тридневен аранжман и вклучен превоз по цена
од... По еден час дискусија членовите на Советот констатираа
дека понудата на ...е најповолна.  Точка 2. Оваа точка
помина без дискусија. Записникот го водеше
                                                                 Претседател на
Советот   Катерина
Бранкоска                                                                         
Дарко Петрески

359. Одреди за кој службен документ со практична примена
станува збор. од Александар Петар Николовски, ученик во
VIII-2 при ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар Предмет: Одлука за
доделување ученички стипендии.      Иако ги исполнував сите
услови кои се бараа во конкурсот за доделување стипендии
за талентирани ученици од основните училишта, според
Вашата одлука донесена на 11.11.2013 година не се стекнав
со правото на користење стипендија. Со оглед на тоа што на
конечниот список на корисници на стипендија се најдоа
ученици кои немаат континуиран одличен успех, ниту
дипломи и пофалници, а на кои јас сум носител, го изразувам
своето незадоволство и приговарам на Вашата одлука.Се
надевам дека Вашата одлука ќе биде изменета.              
Гостивар                                                               
подносител на приговор             13.10.2010 г.
                                                             Александар
Николовски
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360. ·        Назив на средното училиште______________ ·       
Место, општина_____________ ·        Име и презиме на
ученикот___________ ·        Име и презиме на
родителот/старателот______________ ·        Назив на
завршеното основно училиште______________ ·        Учебна
година во која се запишува ученикот____________      
Заокружи ја насоката за упис во средното училиште       А.
Економски техничар       Б. Деловен секретар       В.
Банкарски службеник                 Датум                            
                                            Потпис на ученикот    
Податоците кои треба да се потполнат одговараат на
службениот образец:

361. Одреди на кој службен образец одговараат дадениве
податоци.   Испраќа: Јане Бибоски                      
                  Датум: 23.10.2012 год. Прима: Пале Бајкоска,
                             ул. Димитар Миладинов бр.2/14 Струга Ви
посакуваме среќен брак со многу желби за радост и успех на
сите животни полиња!

362. Одреди каква комуникација е прикажана со следниов
дијалог? „Советникот: Г-дин министер денес доаѓа
делегацијата од Шведска. Министерот: Дали е сè подготвено
и дали финалните подготовки течат како е планирано?
Советникот: Секако министре, онака како што Вие ни
сугериравте. Министерот: Ве молам да испратите одбор за
пречек на делегацијата барем еден час порано пред да слета
авионот. Советникот: Како ќе кажете министре.“

363. Одреди каков стил е употребен при пишувањето на следниов
извадок? ...„Инструментите со кои се мерени одделните
индикатори имаат задоволителни мерни карактеристики и
може да се користат и во следни мерења. Нешто послаби
мерни карактеристики има скалата на ставови на
наставниците за читање и пишување...“
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364. Одреди каков стил е применет во извадоков? „...Странката
Горан Николоски се јавува како барател во овој отпочнат
процес за легализација на државно земјиште. За таа цел од
негова страна до нас е упатена молба со која се бара да се
усвои неговото барање...“

365. Во реченицата: Михаела е добро девојче, дружељубива,
верна другарка,  доверлива, ги почитува постарите, има опис
на ликот според:

366. Во реченицата: Матеј има кафени очи, црвени образи и е
многу висок, има опис на ликот според:

367. При плаќањето на одредена парична сума за детско списание
користиме:

368. Што опишуваат зборовите: добар, мил, послушен,
трудољубив, при опис на лик?

369. Писмената работа служи за проверка:

370. Основната функција на говорната вежба е да:

371. Средството кое се користи за портретирање на филмските
ѕвезди, давајќи им карактеристичен изглед и служи за
истакнување на одредени детали на лицето се вика:

372. Кога македонската телевизија започнала да емитува
програма на македонски јазик?
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373. Филмската продукција како институционално организирана
кинематографија во Македонија започнува во:

374. Сите звуци и шумови во филмот се викаат:

375. Филмот е уметност чие основно средство е:

376. Едно од повеќето изразни средства на филмот е и еден од
наведените ефекти.

377. Напишаниот план кој претставува основа за
снимање филм или телевизиска серија се вика:

378. Личноста која ги раководи снимањето и продукцијата
на филмот, се вика:

379. Со кого започнува историјата на македонскиот филм?

380. Како се викаат филмските парчиња при чие составување се
создава филмското дело?

381. Низа кадри што создаваат драматуршка целина и изразуваат
една заокружена целосна мисла, се вика:

382. Специфичниот начин на оживување на драмското дејство со
помош на повеќе изразни средства се вика:

383. Како се вика оној кој ја создава филмската музика?
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384. Како се вика седмата уметност која користи подвижни слики
и звук со цел да се раскажат приказни или да им се помогне
на луѓето да научат за нови идеи?

385. Гранката на сценската уметност што се занимава со изведба
на приказни пред публика комбинирајќи инструменти како
говор, гест, музика, звук и спектакл се вика:

386. Кое изразно средство ќе се користи во филмот за да млад
актер игра средновечен човек или старец?

387. Како се вика филмот каде актерите зборовите ги искажуваат
и преку песна?

388. Како се вика улогата на актерот кој се појавува повремено во
филмското дело?

389. Какви слики се користат за да се создаде филмот?

390. Поимот филмски жанр го/ја означува:

391. Која година се смета за роденден на фимот?

392. Која година се направени првите филмски снимки од браќата
Манаки:

393. Кој филмски елемент го претставува шумолењето на дрвјата?

394. Зборот уметник има исто значење што и зборот:
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395. Кој од наведените елементи недостасува во првите црно-бели
играни филмови?

396. Какви биле првите филмови?

397. Како се викал првиот македонски игран филм?

398. Која година е снимен првиот македонски игран филм?

399. Првата светска јавна проекција на филмот ја одржале:

400. Како се вика првиот филм на браќата Манаки?

10. Математика
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бр.
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1. Обратен размер на размерот е:

2. Геометриска средина x на отсечките m и n е:

3. За две геометриски фигури што имаат сосема иста форма, а
различни или исти големини велиме дека се:

4. Вредноста на размерот е:
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5. Односот на страните и периметрите на два слични
триаголници е:

6. За пропорцијата внатрешни членови се:

7. Во правоаголниот триаголник за кој важи c<sup>2</sup> =
a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup>, хипотенуза е страната:

8. Висината h спуштена кон хипотенузата с во еден правоаголен
триаголник е геометриската средина на проекциите p и q од
катетите врз хипотенузата. Тоа со формула се запишува:

9.
Размерот претставен во вид на размер чии членови се
природни броеви е:

10. Кој број треба да стои на местото на буквата a за да биде

точно равенството ?

11. Триаголниците и MNP се слични, притоа

. Колку изнесува ?

12. Ако триаголниците ABC и A1B1C1 се слични и плоштината на
триаголникот ABC е 64 cm2, плоштината на триаголникот
A1B1C1 е 25 cm2, a страната a = 8 cm, колкава е должината
на страната ?

13. Ако должините на страните на триаголникот изнесуваат 3cm,
4cm и 5cm, тогаш видот на триаголникот според аглите е:
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14. Ако хипотенузата во еден правоаголен триаголник е 10 cm, а
едната катета е 8 cm, тогаш другата катета е:

15. Ако триаголниците ABC и A1B1C1се слични иL = 11 cm, L1 =
22 cm, a = 2 cm, тогаш должината на страната е:

16. Дијагоналата во правоаголник со страни 5 cm и 12 cm e:

17. Периметарот на еден правоаголен триаголник со катети a = 6
cm и b = 8 cm е:

18. Вредноста на непознатиот член во пропорцијата
e:

19. Ако должините на страните на триаголникот се 9cm, 12cm и
15cm, тогаш еден негов внатрешен агол изнесува:

20. Ако односот на плоштините на два слични триаголници е 25 :
81  тогаш односот на нивните соодветни страни е:

21. Хипотенузата на правоаголен триаголник со катети 9 m и 12
m е:

22. Колку изнесува геометриската средина на отсечките со
должини 4 и 9?

23. Ако вредноста на размерот x : 14 е 3, тогаш xe:

24. Ромб со дијагонали 24 cm и 10 cm има страна со должина:
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25. Колку изнесува висината на едно дрво ако неговата сенка е 4
m, а растојанието од врвот на дрвото до крајот на сенката е 5
m?

26. Дијагоналата на правоаголник со страни 30 cm и 40 cm e:

27. Ако L1= 60 cm и L2 = 20 cmсе периметри на два слични
триаголника, тогаш нивните соодветни плоштини P1и P2

28. Во еден правоаголник  дадени се дијагоналата d = 10 cm и
страната b = 6 cm. Колку е долга страната а?

29.
Даден е размерот . Колку изнесува вредноста на неговиот
обратен размер?

30. Човек висок 1,8 m има сенка 1 m. Ако во исто време дрвото
што е до него има должина на сенката 20 m, колку е високо
дрвото?

31. Во правоаголниот триаголник ABC, p и q се проекциите на
катетите a и b врз хипотенузата c соодветно, при што p = 12
cm, q = 3 cm. Колкава е висината h спуштена кон
хипотенузата на правоаголниот триаголник?

32. Ако во правоаголниот триаголник хипотенузата c има
должина 25 cm,  а проекцијата на катетата a врз
хипотенузата е 4 cm, тогаш должината на катетата a е:

33. Ако отсечка АB со должина 22 cm е разделена на две отсечки
во однос 4:7, тогаш должините на деловите се:



10. Математика

Ред.
бр.

Прашање

34. Ако дијагоналите на еден ромб се 60 cm и 80 cm, тогаш
неговиот периметар е:

35. Периметар на правоаголник со дијагонала 15 cm  и страна 9
cm изнесува:

36. Периметарот на квадрат е 16 cm. Колку изнесува
дијагоналата на квадратот?

37. Периметар на рамнокрак триаголник со основа 10 cm и
висина 12 cm e:

38. Даден е правоаголен триаголник со хипотенуза 12 cm и
проекција на катетата b врз хипотенузата 3 cm. Колку
изнесува должината на катетата b?

39. Во кружница со радиус 10 cm е повлечена тетива на
растојание 6 cm од центарот. Колку изнесува должината на
тетивата?

40. Размерот меѓу дијагоналата на квадрат и неговиот периметар
изнесува:

41. Четвртата геометриска пропорционала на отсечките a, b и c

во пропорцијата a : b = c : x, ако
изнесува:

42. Едно дрво има сенка два пати поголема од неговата висина.
Ако во исто време еден човек има сенка 320 cm тогаш
неговата висина е:
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43. Дадени се равенките: Која од дадените равенки е
линеарна равенка со една непозната?

44. Дадени се равенките: Која од дадените
равенки е параметaрска?

45. Равенката чиешто множество решенија е празно множество е:

46. Решение на неравнеката е интервалот:

47. Графикот на функцијата е паралелен со графикот
на функцијата:

48. Дадени се равенките: Која од нив е линеарна
равенка со 2 непознати?

49. Ако на двете страни на равенката има еднакви членови,
тогаш:

50. Равенствата со променливи се викаат:

51. Дадени се равенките:x + y = 1,2x + 5 = 1,x - y + z =
2,x<sup>2</sup> + 2= 1.Која од нив е линеарна равенка со
една непозната?

52. Бројот n во функцијата f(x)=kx+n се вика:

53. Решението на равенката е:
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54. Која од равенките е еквивалентна на равенката 5 + 2y = 15 –
3y?

55.
За кој природен број равенката преминува во точно
бројно равенство?

56.
Равенката запишана без именител e:

57. За која вредност на x неравенството преминува
во точно бројно неравенство?

58. Решение на неравенката е интервалот:

59. Нула на функцијата f(x) = е:

60.
Дадени се точките , и Низ која од

нив минува графикот на функцијата ?

61.
Низ која од дадениве точки: , и

минува графикот на функцијата

62. Што претставуваат графиците на линеарните функции

и
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63. Решение на равенката е:

64. За која вредност на параметарот a равенката
има решение x = 3?

65. Решение на неравенката е интервалот:

66. На кој квадрант припаѓа точката М со координати (3, - 4)?

67. Еквивалентна равенка на равенката e:

68.

Решение на системот неравенки e:

69. Колку е  f(-2)  ако  f(x) = 4x – 5?

70. Неравенката доведена во решена форма e:

71.
Дадена е функцијата . Која од точките ,

и припаѓа на нејзиниот график?

72. Општ облик на равенката е:

73. Решение на равенката е бројот:
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74. Дадени се следниве равенки: х + 1 = 3,  2х + 1 = 7, х + 3 =
3 + х, 3 + 2х = 2х - 5,Која од нив нема решение?

75. Дадена е неравенката . Со користење на
теоремите за еквивалентни равенки и нивните последици
точно е:

76. Колку решенија има равенката ?

77.

Решение на системот линеарни неравенки е
интервалот:

78. За коja вредност на n графикот на функцијата y = kx + n
 минува низ точката  P (-3, 5) и е паралелен со графикот на
функцијата  y = – 3x + 1?

79. Од кој број треба да се одземе бројот 20 и добиената разлика
да се помножи со 10  за да се добие 400?

80. За кои вредности на k и n графикот на функцијата е
паралелен на графикот на функцијата и ја сече

ординатната оска во точката ?

81. За која вредност на aграфиците на функциитеи
се паралелени?

82. Збирот на два броја е 180. Првиот број е за 36 помал од
вториот. Кои се тие броеви?
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83.
Решение на неравенката е интервалот:

84. За кои вредности на k и n графикот на функцијата y = kx + n
  минува низ точката P (– 1, 5) и е паралелен со графикот на
функцијата y = 4x – 1?

85.
Решение на равенката e:

86.

Решение на системот линеарни неравенки
e:

87.
Равенката е еквивалентна со:

88. За кои вредности на a и b графикот на функцијата y = (a –
2)x + b минува низ точката S (- 2, 5)  и е  паралелен со
графикот на функцијата y = - 3x + 2?

89. Која од дадените функции: , ,
, ,е растечка и минува низ точката A(0,

- 2) ?

90. За која вредност на параметарот m равенството
ќе биде идентитет?

91. Ако за функцијата f(x) = ax + b е познато дека нејзиниот
график ја сече y - оската во точката A (0, - 1) и нула  на
функцијата е x = 3, тогаш таа е:
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92. Која од дадените функции: , ,
3, ,е опаднувачка и минува низ точкатаA

(0, 3)?

93. Која од равенките: , , и
, е линеарна равенка со две непознати?

94. Ако графиците на две линеарни равенки со две непознати се
совпаѓаат, тогаш колку решенија има системот од тие две
линеарни равенки?

95. Ако систем од две линеарни равенки со две непознати нема
решение, тогаш графиците на тие линеарни равенки се:

96. Ако за равенката не е дадено дефиниционото множество, ќе
сметаме дека тоа е множеството на:

97. Секоја равенка со реални непознати x и y која може да се
трансформира во видот ax + by = c, каде што

, се вика:

98. За равенката коефициенти се:

99. Два  система од две линеарни равенки со две непознати се
еквивалентни во истото дефиниционо множество , ако и само
ако :
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100. Воочи ја трансформацијата

. Кој метод е користен?

101. Кој од подредените парови: (1, 0), (3, -3), (0,-2), (2, -10)  е
едно решение на линеарната равенка со две непознати x + y
= 0?

102. Равенката e еквивалентна со:

103.

Решение на системот равенки e:

104.

Колку решенија има системот ?

105.

Колку решенија има системот ?

106.

Еквивалентен на системот равенки е системот:

107. Колку решенија има линеарната равенка со две непознати 2x
+ y = 7 во множеството на реални броеви?
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108. Со кој систем од две линеарни равенки со две непознати е
претставена реченицата „Збирот од годините на Петар и Муса
е 47, а разликата во нивните години е 3“?

109. Колку решенија има равенката  2x – y = 21, ако x = 0, а y ≠
0?

110.

Решение на системот линеарни равенки е:

111. Со еквивалентна трансформација, равенката
е доведена во облик:

112. Графикот на линеарната равенка y – 2x = 4 ја сече апсцисата
во точката A со координати:

113. За која вредност на m подредениот пар (2, - 1) е едно
решение на равенката (2x – 3)m – y = 7 – m?

114.
Графикот на линеарната равенка , ја сече
ординатната оска во точката со координати:

115.

Колку решенија има системот равенки ?

116. Ако подредениот пар (2, -3) е едно решение од множеството
решенија на равенката (2 k – 1)x + 3y = 1 , тогаш вредноста
на k е :
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117. Подредениот пар (1, - 2) е едно решение на равенката:

118. Ако графикот на равенката ax + by = 1 минува низ точките со

координати и , тогаш коефициентите на
равенката се:

119.

Колку решенија има системот равенки ?

120. Кој од следниве парови равенки се еквивалентни: 2x + y = 8
и 2x + y – 2 = 10, 2x + y = 8 и 2x + y + 2 = 10, 2x –  y = 5 и
4x+ 2y – 2 = 10 , 2x –  y = 8 и 2x + y = 8.

121. Која функција има график паралелен со графикот на
функцијата y = 2x - 3  и минува низ точката со координата
(0, 3)?

122.

Ако системот се решава со метод на замена кој
систем претставува следен чекор во решавањето на истиот:

123.

Ако системот сe решава со метод на замена,
следниот чекор во решавањето е:

124. Множеството решенија на линеарната равенка x + 2y = 5 за x
= k e :
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125.

Еквивалентен систем на системот e:

126.

Решение на системот линеарни равенки e:

127.

Системот линеарни равенки е еквивалентен на
системот:

128.

Ако при решавање на системот равенки , со
еквивалентни трансформации го добиеш системот

тогаш со кој метод го решаваш системот?

129. Ако системот линеарни равенки со две непознати

се решава со метод на спротивни
коефициенти, следниот чекор во решавањето е:

130. Равенката запишана во нормален вид
е:
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131.
Линеарната равенка е
еквивалентна со:

132. Множеството решенија на равенката e:

133. Збирот на два броја е 43. Ако поголемиот од броевите го
поделиме со помалиот број, се добива количник 3 и остаток
7. Кои се тие броеви?

134. Ако знаеме дека еден внатрешен агол на триаголник е 64°, а
разликата на другите два агли е 28°, тогаш аглите на
триаголникот може да ги пресметаме со решавање на
системот:

135. Ако две точки од една права лежат на некоја рамнина, тогаш
каква е заемната положба на правата и рамнината?

136. Волуменот на квадар со димензии a , b, c  се пресметува со
формулата:

137. Една проекција е ортогонална проекција ако проектирачкиот
правец  е:

138. Волуменот на коцка со раб a се пресметува со формулата:

139. Ако две различни рамнини имаат заедничка точка, тогаш тие
имаат заедничка:

140. Волуменот на пирамида со основа правоаголник со страни a и
b и висина H,се пресметува со формулата:



10. Математика

Ред.
бр.

Прашање

141. Колку раба има триаголна призма?

142. Ако B е плоштината на основата, а M плоштината на бочната
површина, тогаш плоштината P на пирамидата се пресметува
со формулата:

143. Ако B е плоштината на основата, а H висината на призмата,
тогаш волуменот V на права призма се пресметува со
формулата:

144. Плоштината на правилна четириаголна призма со раб  a и
висина на призмата H се пресметува со формулата:

145. Ако B е плоштината на едната основа, а Mплоштината на
бочната површина, тогаш плоштината P на призмата се
пресметува со формулата:

146. Дијагоналниот пресек на квадар претставува:

147. Колку вкупно рабови има осумаголна призма?

148. Основата на правилна четириаголна пирамида е:

149. Плоштината на квадар со димензии
изнесува:

150. Колку литри има во ?
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151. Kолку изнесува работ на коцка чиј волумен е V = 8
cm<sup>3</sup>?

152. Ако плоштината на едната основа на цилиндар е 25
m<sup>2</sup>, а бочната плоштина е 30 m<sup>2</sup>,
тогаш плоштината на цилиндарот е:

153. Волуменот на коцка со раб a = 3 cm изнесува:

154. Колку изнесувабочната плоштина на конус, ако плоштината
на конусот е и плоштина на основата е ?

155. Просторната дијагонала на коцка со раб a = 1 cm изнесува:

156. Плоштината на топка со радиус R = 2 dm изнесува:

157. Ако основата на една призма е правоаголник со должина 16
m и ширина 3 m, тогаш плоштината на една основа на
призмата изнесува:

158. Ако коцка има волумен од 27 cm<sup>3</sup> , тогаш
плоштината на еден ѕид на коцката е :

159. Плоштината на основата на еден конус е 12
cm<sup>2</sup>, а волуменот на конусот е 36
cm<sup>3</sup>. Колку изнесува висината на конусот?

160. Колку изнесува плоштината на цилиндар со радиус 5 m и
висина 4 m ?



10. Математика

Ред.
бр.

Прашање

161. Колку изнесува волуменот на конус со радиус R = 15 m и
висина H = 8 m?

162. Колку изнесува просторната дијагонала на коцка чијашто

дијагонала на основата е cm?

163. Колку е висината на конус со радиус 3 cm и волумен
?

164. Колку изнесува волуменот на топка со дијаметар 6 cm? 

165. Колку изнесува плоштината на бочната површина на
правилна триаголна призма со раб a = 5 cm и висина H = 20
cm ?

166. Колку изнесува плоштината на бочната површина на
правилна шестаголна призма со раб a = 4 cm и висина H = 5
cm ?

167. Призма и пирамида имаат еднакви основи и еднакви висини.
Волуменот на пирамидата е 64 cm<sup>3</sup>. Колку е
волуменот на призмата?

168. Колку изнесува плоштината на конус со радиус 8 cm и
генератриса 7 cm?

169. Призма и пирамида имаат еднакви основи и еднакви висини.
Ако волуменот на призмата е 150 cm<sup>3</sup> ,
волуменот на пирамидата е:
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170. Колку изнесува волуменот на права призма со плоштина на
основата 40 cm<sup>2</sup> и висина на призмата 9 cm?

171. Колку изнесува волуменот на квад a р со страни a = 10 cm, b
= 5 cm и c = 8 cm?

172. Плоштината на основата на една права призма е 60
cm<sup>2 </sup>, а волуменот на призмата е 1800
cm<sup>3</sup> . Колку изнесува висината на призмата?

173.  Радиусот на топката е 5 dm. Колку изнесува плоштината на
големиот круг?

174. Плоштината на првилна четириаголна пирамида со основен
раб 6 cm и апотема 4 cm изнесува:

175. Волуменот на една коцка е еднаков со волуменот на квадарот
со димензии 8 cm, 4 cm и 2 cm. Колку изнесува плоштината
на коцката?

176. Ако волуменот на една коцка е 27 cm<sup>3</sup>.
Плоштината на коцката е:

177. Волуменот на еден конус со радиус на основата R = 3 cm и
генератриса s = 5 cm изнесува:

178. Рамностран цилиндар има плоштина . Неговиот
волумен изнесува:
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179. Ако на правилна четириаголна пирамида Р = 100
cm<sup>2</sup> и М = 64 cm<sup>2 </sup>, тогаш
нејзиниот основен раб изнесува:

180. Плоштината на правилна четириаголна пирамида со
плоштина на основата 25 cm<sup>2</sup>  апотема h = 4
cm е:

181. Ако дијагоналниот пресек на правилна четиристрана призма
е квадрат со плоштина 50 cm<sup>2</sup>, тогаш основниот
раб е:

182. Основниот раб на правилна четириаголна пирамида е 10 cm ,
а апотемата е 13 cm. Волуменот на пирамидата е :

183. Ако димензиите на квадарот се во однос 5:2:4, а нивниот
збир е 33 dm, тогаш п лоштината на квадарот  е :

184. Правоаголен триаголник со една катета 3 cm, а другата
катета 4 cm ротира околу поголемата катета. Волуменот на
добиеното ротационо тело е :

185. Волуменот на рамностран цилиндар со дијагонала на осниот

пресек e:

186. Коцка чија плоштина е 24 cm<sup>2 </sup> има раб  со
должина:
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187. Основата на призма е триаголник со страна 8 cm и висина
кон таа страна 5 cm . Колку изнесува плоштината на
призмата, ако нејзината бочна плоштина е 90
cm<sup>2</sup> ?

188. Коцка чија плоштина е 96 cm<sup>2 </sup> има волумен:

189. Ако волуменот на конус со висина 6 cm е 128 , тогаш
радиусот на конусот е:

190. Основата на права четириаголна пирамида е правоаголник со
димензии 6 cm и 8 cm, а висината на пирамидата е 12 cm.
Колку изнесува волуменот на пирамидата?

191. Избраниот дел елементи од популацијата, на кои се врши
испитувањето се вика:

192. Веројатност a на невозможен настан е:

193. Веројатноста да се падне грб при едно фрлање на монета е:

194. Во една кутија има 3 бели и 4 црни топчиња. Веројатноста да
се извлече бело топче е:

195. Во една кутија има 3 бели и 4 црни топчиња. Веројатноста да
се извлече црно топче е:

196. Ако една вртелешка има 6 еднакви полиња обележани со 1,
2, 3, 4, 5, и 6. Колкава е веројатноста стрелката да застане
на полето со број 1?
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197. Колкава е веројатноста при фрлање на коцка што е означена
на секоја од страните со броевите од 1 до 6 на горната страна
да биде прост број?

198. При фрлање на коцка за играње што е означена на секоја од
страните со броевите од 1 до 6,  веројатноста да се падне
бројот 7 е:

199. Торба содржи 6 црвени, 3 сини и 7 зелени џамлии. Ако
случајно се избере една џамлија од торбата, која е веро-
јатноста дека таа е сина?

200. Ако една вртелешка има 6 еднакви полиња обележани со 1,
2, 3, 4, 5, и 6. Колкава е веројатноста стрелката да застане
на полето со број 5 или на полето со број 6?

201. За два пара отсечки a , b и c, d (а ≠ 0, b ≠ 0 , c ≠ 0 , d ≠ 0)
се вели дека се пропорционални ако:

202. Ако триаголникот ABC е правоаголен со хипотенуза c и катети
a и b , при што висината спуштена кон хипотенузата е h , а
соодветните ортогонални проекции на катетите a и b врз
хипотенузата се p и q , тогаш в исината спуштена кон
хипотенузата се пресметува со формулата:

203. Ако триаголникот ABC е правоаголен со хипотенуза c и катети
a и b , притоа висината спуштена кон хипотенузата е h , а
соодветните ортогонални проекции на катетите a и b врз
хипотенузата се p и q, тогаш к атетата a се пресметува со
формулата:
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204. Ако триаголникот ABC е правоаголен со хипотенуза c и катети
a и b , притоа висината спуштена кон хипотенузата е h , а
соодветните ортогонални проекции на катетите a и b врз
хипотенузата се p и q, тогаш к атетата b се пресметува со
формулата:

205. Дадени се отсечките a = 10 cm, b = 6 cm, c = 20 cm и d = 12
cm. Кои од дадените парови отсечки се пропорционални?

206. Нека должините на страните на АВС се однесуваат какоa :
b : c = 3 : 5 : 8. Колкави се должините на страните на
А1В1С1 со периметар 48cm, ако АВС е сличен на
А1В1С1?

207. Страните на еден триаголник се 6 cm, 8 cm и 12 cm. Колкави
се должините на страните на друг триаголник, сличен со него

ако коефициентот на сличност е ?

208. Кое  равенствo претставува пропорција составена од
следниве четири отсечки 2,5 cm, 3 cm, 5 cm и 1,5 cm ?

209. Страните на еден триаголник се 10 cm, 12 cm и 15 cm.
Колкави се страните на друг триаголник сличен со него ако

коефициентот на сличност е ?

210. Во АВС на цртежот правата MN е паралелна со BС. Колкава
треба да биде должината на , ако

, ?
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211. Периметрите на сличните триаголници ABC и A 1 B 1 C 1 се
однесуваат како 4 : 5, а плоштината на триаголникот ABC е
32 cm<sup>2</sup>. Колку изнесува плоштината на
триаголникот A 1 B 1 C 1

212. Дадени се отсечките a = 6 cm, b = 4,8 cm и c = 10 cm.
Колкава треба да биде должината на отсечката d така што
паровите a,bи c, d да бидат пропорционални?

213. Страните на триаголникот ABC се однесуваат како 3 : 4 : 6 .
Ако најмалата страна на триаголникот A 1 B 1 C 1 кој е сличен
со триаголникот ABC е 9 cm , колку изнесува периметарот на
триаголникот A 1 B 1 C 1

214. Дијагоналата на еден правоаголник е 17 cm , а едната негова
страна е   8 cm . Колку изнесува периметарот на
правоаголникот?

215. Колкави се должините на двата дела добиени при делење на
отсечка од 25 cm во однос 4 : 1?

216. Страната а на АВС е 10 cm, а висината спуштена кон таа
страна е 5 cm. Колкави се должините на страната a1 и
соодветната висина h1 на А1В1С1што е сличен со АВС и
има плоштина 81 cm2?

217. Периметарот на еден рамнокрак триаголник со крак 25 cm
изнесува 80 cm.  Која е должината на висината спуштена кон
основата?

218. Во дадената пропорција 9 : 2 = 2,5 x : 45, непознатата x има
вредност:
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219. Колку се долги деловите добиени при делење на отсечка од
105 cm во однос 2 : 3 : 5?

220. Два изрази сврзани со знакот „=“ образуваат:

221. Ако равенството не преминува во точно бројно равенство за
ниту една вредност на променливата од дефиниционото
множество се вика:

222. Ако сите членови на дадена равенка се помножат со – 1, се
добива равенка:

223. Равенката x = a (a → →)од која може да се прочита
решението се вика:

224. Кој интервал е решение на системот неравенки со една

непозната ?

225. За која вредност на x → {0, 1, –1, –4} неравенката 2(x – 3) +
1 > 3(x – 1) + x + 4 преминува во точно бројно неравенство?

226.
Множеството решенија на неравенката е
претставено со интервалот:

227. Колку изнесува k во функцијата f (x) = (k – 2) · x – 1 , така
што f (2) = 4?
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228. За кои вредности на x → {0, 1, 2, 3) равенството
преминува во точно бројно равенство?

229. Кој интервал е решение на системот неравенки

?

230. Колку изнесува k во функцијата f(x) = (2k – 4)x – 1, така што

f = 4?

231. Со кој  интервал може да се претстави множеството решенија
на неравенката x ≥ – 4?

232.
Равенката запишана во општ вид е:

233. За која вредност на параметарот a равенката (x – 3)a – (x +
1)(a – 3) = x + a + 8 , има решение x = 3?

234. Колку изнесува коренот на равнеката 2 x – 1 = 3x + 5 ?

235.
За која вредност на функцијата
е растечка?

236. За која вредност на а функцијата е
растечка?
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237. За која вредност на а функцијата е
константна?

238. Острите агли на правоаголен триаголник се разликуваат за
10°. Колку степени има секој од нив?

239.
Решение на равенката e:

240. Ако еден број се зголеми 4 пати, добиениот производ се
намали 3 пати, се добива број кој е 3 пати поголем од
дадениот намален за 15. Кој е тој број?

241. Колку изнесува m за графиците на функциите
и да бидат паралелни?

242. За равенката , коефициенти се:

243. Две линеарни равенки со две непознати образуваат систем,
ако за тие две равенки се бара:

244. Ако во едната равенка на системот линеарни равенки со две
непознати се изрази едната непозната преку другата и истата
непозната се замени со добиениот израз во другата равенка
се добива еквивалентен систем линеарни равенки. Овој
начин на решавање систем линеарни равенки со две
непознати се вика:

245. Колку решенија има системот ако графиците на равенките на
системот линеарни равенки со две непознати се совпаѓаат?



10. Математика

Ред.
бр.

Прашање

246.
Равенката запишана во
облик ax + by = c е:

247.
Равенката
претставена во форма

248.

Решение на системот линеарни равенки е:

249. Со кој  подреден пар е претставено множеството решенија на
равенката 2x + 3y = 5 , за x = k (k → →)?

250.

Решение на системот линеарни равенки е:

251.

Решение на системот линеарни равенки е:

252.

Решение на системот линеарни равенки е:

253.

Решение на системот линеарни равенки е:
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254. Решение на равенката 3x + 2y = 7 за x = – 3 е:

255.

Решение на системот линеарни равенки е:

256. Равенката – 2 x + y = 4, запишана во форма x = f(y) е:

257. Координати на точката во која се сечат графиците на

равенките од системот се:

258. За кои вредности на параметрите m и n системот

има решение (1, 1)?

259. За кои вредности на параметрите m и n системот

има решение (2, 3)?

260. Колку изнесуваат броевите x и y ако нивниот збир е 37, а
нивната разлика е 7?
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261. Пресечните точки на правите на цртежот се темиња на еден
квадар. Каква е заемната положба на правите m и n ?

262. Пресечните точки на правите на цртежот се темиња на еден
квадар. Каква е заемната положба на правите c и d ? 

263. Пресечните точки на правите на цртежот се темиња на еден
квадар. Каква е заемната положба на правите m и c ?
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264. Со која  формула се пресметува волумен на конус?

265. Која  е формулата за пресметување плоштина на цилиндар?

266. Колку литри вода собира коцка со раб 0,4 dm?

267. Колку изнесува волументот на правилна триаголна призма со
основен раб 10 cm и висина 4 cm?

268. Дадена е правилна четириаголна призма со плоштина на
основата B = 16 cm<sup>2</sup> и плоштина на бочната
површина M = 96 cm<sup>2</sup>. Колку изнесува
плоштината на призмата ?

269. Дадена е правилна четириаголна призма со плоштина на
основата B = 25 cm<sup>2</sup> и плоштина на бочната
површина M = 100 cm<sup>2</sup>. Колку изнесува
плоштината на призмата ?

270. Дадена е правилна четириаголна призма со плоштина P = 172
cm<sup>2</sup> и плоштина на бочната површина M = 72
cm<sup>2</sup>. Колку изнесува плоштината на основата
на призмата ?

271. Плоштината на една пирамида е 136 cm<sup>2</sup> , а
бочната плоштина M = 1 dm<sup>2</sup>. Колку изнесува
плоштината на основата на пирамидата ?

272. Правилна пирамида со периметар на основата 30 cm и
апотема 7 cm има плоштина на бочната површина:
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273. Права призма со периметар на основата 30 cm и висина на
призмата 7 cm има плоштина на бочната површина:

274. Права призма со плоштина на бочната површина M = 240
cm<sup>2</sup> и висина на призмата H = 6 cm има
периметар на основата:

275. Колку изнесува плоштината на пирамида ако плоштината на
основата е 36 cm<sup>2</sup> , а плоштината на бочната
површина на пирамидата е 164 cm<sup>2</sup> ?

276. Колку изнесува плоштината на конус со радиус на основата R
= 6 cm и генератриса s = 4 cm ?

277. Колку изнесува волуменот на конус со радиус на основата R
= 3 cm и висина на конусот H = 4 cm ?

278. Правоаголен триаголник со катети 5 cm и 12 cm ротира околу
поголемата катета. Колку изнесува волуменот на добиеното
тело ?

279. Правоаголен триаголник со катети 6 cm и 10 cm ротира околу
помалата катета. Колку изнесува волуменот на добиеното
тело ?

280. Големиот круг на една топка има плоштина 9π
cm<sup>2</sup> . Колку изнесува плоштината на топката ?

281. Плоштината на една топка изнесува 120π cm<sup>2</sup> .
Колку изнесува плоштината на големиот круг на топката ?
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282. Дадена е правилна четириаголна призма со плоштина на
основата B = 16 cm<sup>2</sup> и плоштина на бочната
површина M = 96 cm<sup>2</sup>. Колку изнесува
волуменот на призмата ?

283. Колку изнесува волуменот на квадар со основа квадрат и
основен раб 4 cm  ако бочната плоштина му е 100 cm
<sup>2</sup> ?

284. Колку изнесува плоштината на права триаголна призма со
висина 10 cm и основа правоаголен триаголник со катети 6
cm и 8 cm?

285. Една вртелешка со форма на рулет има 12 еднакви полињаќ
кои се означени со броевите од 1 до 12. Мето го завртил
топчето и тоа застанало на еден број. Со која веројатност
топчето ќе застане на бројот 7?

286. Во една кеса има 2 розеви, 4 бели и 3 црвени топчиња. Која е
веројатноста да биде извлечено црвено топче?

287. При фрлање  коцка за играње кај која  секој ѕид е означен со
различен природен број од 1 до 6, веројатноста да падне
еден од броевите 1, 3 или 6 е:

288. Што е профит?

289. Продажната цена на производот се формира како збир од:

290. Одреди ја висината на цилиндарот чиј радиус е 5 cm а
волуменот му е V = 1570 cm<sup>3</sup> .



10. Математика

Ред.
бр.

Прашање

291. Колку решенија има системот од две линеарни равенки со две

непознати ?

292.

Воочи ја трансформацијата <->

Кое својство (операција) е применето на
равенките во системот?

293.

Подредениот пар (-1, 1) е решение на системот:

, , или ?

294.

Кој од системите: , , или

НЕ е еквивалентен на системот ?

295.  Плоштината на топка е 496π cm<sup>2</sup>. Колку
изнесува плоштината на големиот круг на  топката?
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296.

Системот е еквивалентен со

, ако симболот →сe замени со:

297. Плоштината на основата на цилиндар е 16 cm2, а неговата
бочната плоштина е 64 cm2. Колку е плоштината на
цилиндарот?

298. Кој систем линеарни неравенки е еквивалентен на системот

неравенки ?

299. Плоштината на големиот круг на топка е 9 π
cm<sup>2</sup>. Колку изнесува плоштината на топката?

300. Радиусот на топката е 1 dm. Колку изнесува плоштината на
големиот круг?

301.

Ако системот се решава со методот на
спротивни коефициенти, со кој систем може да се претстави
следниот чекор во решавањето на системот?

302.

Кој подреден пар е решение на системот ?
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303. Определи со кој  систем линеарни равенки со две непознати е
претставена реченицата: „Периметарот на еден правоаголник
со страни а и b е 28, а страната  а е два пати поголема од
страната b“.

304.

Решение на системот е подредениот пар:

305. Со кој  систем линеарни равенки со две непознати е
претставена реченицата: „Збирот на два броја е 64, а нивната
разлика е 17“.

306.

Воочи ја трансформацијата <->

Кој метод за решавање е применет?

307.

Решение на системот равенки е подредениот пар
броеви:

308. Кој од дадените системи од две линеарни равенки со две

непознати: , , , или

е запишан во решена форма?
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309.   Колку литри  собира цилиндричен сад со дијаметар на
отворот 100 cm и висина 20 cm (ако π = 3,14)?

310. Плоштината на основата на еден конус е 9π
cm<sup>2</sup>, волуменот на цилиндар е 45π
cm<sup>3</sup>. Колку изнесува висината на цилиндарот?

311. Плоштината на основата на една права призма е 9 cm<sup>2
</sup>, а висината 1 dm. Колку изнесува волуменот на
призмата?

312. Плоштината на основата на еден конус е 9π
cm<sup>2</sup>, волуменот на конусот е 45π
cm<sup>3</sup>. Колку изнесува висината на конусот?

313. Правилна четириаголна пирамида има основен раб а = 12 cm
и бочен раб  s =1 dm.Колку изнесува плоштина на
пирамидата?

314. Која фигура може да биде осен пресек на прав цилиндар?

315. Ако графикот на функцијата y = kx + 3минува низ точката А
(–2, –3), тогаш k има вредност:

316.  Во кој квадрант припаѓа точката М со координати (–3, 4)?

317. Ако во два слични триаголници односот на соодветните
плоштини е 49 : 36 тогаш односот на нивните соодветни
страни е:
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318. Волуменот на права призма со плоштина на основата B и
висина H се пресметува со формулата:

319. Колку рамнини определуваат темињата на основата на една
триаголна пирамида?

320. Кој од подредените парови: (1, 6),  (5, 1), (-1, 5)или (6, 1) е
решение на равенката 3x - y  = -3?

321. Колку решенија има равенката 2x – y = 21 за y = 0?

322. Системот од две линеарни равенки со две непознати има едно
единствено решение ако графиците на линеарните функции 

323. Kоја од дадените равенки е линеарна равенка со две
непознати? 3x = 7y +4; 3x – 4 = 7; 3 – 7y= 4x<sup>2</sup>
; или 3x + 7x = 10x.

324. Ако нулата на функцијата y = kx + n   е  x = - 2, а  n = - 4,
тогаш коефициентот пред аргументот е:

325. Во равенката ax +4 = 5x - a +11, да се определи  aтака што x
= - 2 е решение на таа равенка.

326. За коja вредност на n графикот на функцијата y = kx + n е
паралелен со графикот на функцијата  y =3x+ 4 и минува низ
точката P (-3, 2)?

327. Процени во кој интервал треба да припаѓа  x, така што
изразот 3 – 4x + 5 да НЕ Е поголем од 4.
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328. На кој број треба да му се додаде бројот 18 и добиениот збир
да се помножи со 5  за да се добие 200?

329. Во една паралелка има 10 момчиња, а односот на момчињата
спрема девојчињата е 5 : 8. Колку вкупно ученици има во
паралелката?

330. Четвртата геометриска пропорционала на отсечките a, b и c
во пропорцијата a : b = c : x, ако

изнесува:

331. Во еден правоаголник дадени се дијагоналата d = 13 cm и
странатаb = 5 cm. Колку е долга страната а?

332. Ако во два слични триаголници односот на соодветните
страни е 4 : 5 тогаш односот на нивните соодветни плоштини
е:

333. Во пропорцијата 4 : 5 = x : 40 непознатиот член има
вредност:

334.  Колку се долги деловите добиени при делење на отсечка од
16 cm во однос 3 : 5?

335.  Дадена е  пропорцијата  6 : 3 = 2x : 15. Непознатата x има
вредност:
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336. Периметрите на два слични триаголници се однесуваат како 5
: 2, а збирот од најголемата страна на едниот триаголник и
најголемата страна на другиот триаголник изнесува 42 cm.
Колкави се должините на најголемите страни на
триаголниците?

337. Ако вредноста на размерот x : 4 е 5, тогаш x е:

338. Кој број треба да стои на местото на буквата a за да биде

точно равенството ?

339.
Даден е размерот . Колку изнесува вредноста на неговиот
обратен размер?

340. Колку изнесува коефициентот на пропорционалноста на
пропорцијата 24 : 8 = 45 : 15?

341.  Ако хипотенузата во еден правоаголен триаголник е 5 cm, а
едната катета е 4 cm, тогаш другата катета е:

342.  За функцијата f(x) = 3x – 5 вредноста на f(2) е:

343. Со која  равенкa во општ вид е запишана равенката 3(2x  +
1) – (x + 1) = – 3?

344.
За кој природен број равенката преминува во точно
бројно равенство?
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345. Која неравенкa даденa во решена форма е еквивалентна со
неравенката 4x > 2?

346. Која од дадените равенки:3x – x = 5 + 1,3x + x = 5 + 1,x –
3x = 5 + 1 или3x – x = 5 – 1е еквивалентна со равенката 3x –
5 = x + 1?

347. Графикот на функцијата зададена со правилото ax + by =c е:

348. Со која линеарна равенка може да се запише реченицата:
„Ако еден број се зголеми 4 пати, а добиениот производ се
намали 3 пати, се добива број што е за 7 поголем од
дадениот“?

349. Која  вредност на x е решение на равенката x + 18 = 8x – 3?

350. Кои од наведените должини може да бидат должини на
страните на правоаголен триаголник?9cm, 12cm и 17cm;7cm,
10cm и 17cm;8cm, 10cm и 15cm; или7cm, 24cm и 25cm.

351.  Ако периметрите на два слични триаголници се во однос a :
b, во кој однос се нивните соодветни страни? 

352. Ако за страните на еден триаголник важи c<sup>2</sup> =
a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup>, тогаш тој триаголник е:

353.  Должините на катетите во правоаголен триаголник се
соодветно 4 cm и 3 cm. Ако триаголникот е основа на права
призма со висина H = 20 cm, колку изнесува волуменот на
призмата?
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354. Колку литри има во 35 dm<sup>3</sup>?<sup>  </sup>

355. Плоштината на основата на една права призма е 16
cm<sup>2 </sup>, а волуменот на призмата е 80
cm<sup>3</sup> . Колку изнесува висината на призмата?

356. Какви многуаголници се бочните ѕидови на права пирамида?

357. Колку прави лежат на една рамнина?

358. Со кое равенство може да се запише основното својство на
пропорцијата, т.е. ако   a : b = c : d , тогаш:

359. Ако една вртелешка има 6 еднакви полиња обележани со 1,
2, 3, 4, 5, и 6, колкава е веројатноста стрелката да застане на
полето со број 2 или на полето со број 3?

360. Ако една вртелешка има 6 еднакви полиња обележани со 1,
2, 3, 4, 5, и 6 ,колкава е веројатноста стрелката да застане на
полето со број 4?

361. Ако во една кутија има 20 црни топчиња, колкава е
веројатноста да се извлече црно топче?

362. Подредениот пар (- 1, - 1) е решение на системот:

, , или .
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363.  Ако дијагоналниот  пресек  на  правилна  четириаголна
призма  е  квадрат  со  плоштина 16 cm<sup>2</sup>, тогаш
волуменот на призмата изнесува:

364. Кога настан поврзан со еден експеримент никогаш нема да се
случи, велиме дека тој настан има веројатност:

365. Основниот раб на коцката со плоштина  Р=
54cм<sup>2</sup> е долг:

366. Ако кај правилна четириаголна пирамида   Р = 90
cm<sup>2</sup> и М = 65 cm<sup>2 </sup>, тогаш
нејзиниот основен раб изнесува:

367.  Даден е рамнокрак триаголник со крак b = 25 cm и висина
кон основата  h = 20 cm. Колкава е должината на основата на
триаголникот?

368.   Волуменот на конусот е 54 dm<sup>3</sup>, а неговата
висина е 60 cm. Колкава е плоштината на основата на
конусот?

369. Кој број треба да стои на местото на буквата a за да биде

точно равенството ?

370. Плоштината на основата на една права призма е 32
cm<sup>2</sup> , а волуменот на призмата е 160
cm<sup>3</sup> . Колку изнесува висината на призмата?

371. Во пропорцијата 1 : 5 = x : 10 непознатиот член има
вредност:
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372. За која вредност на коефициентот пред аргументот,
функцијата y = kx + n е опаѓачка?

373. Koja од равенките  НЕ Е  параметарска?3ax – 2 = x + 8;3x – 2
= x + 8;3x – 3a = a + 8; или3x – 2k = 4kx + 17.

374. Која од неравенките има 2 непознати?2x + y < z – 1;2x – x <
3 – 1;2y + 5 > y – 1; или2x – y < – 3  – 1.

375. Кога е сигурно дека настанот ќе се случи, велиме дека има
веројатност:

376.

Решение на системот равенки е подредениот пар
броеви:

377. Во равенката ax + 4 = 5x - a + 12 определи го бројот a, така
што x = 2 да биде решение на таа равенка.

378. За коja вредност на n графикот на функцијата y = kx + n
минува низ точката P (-2, 6) и е паралелен со графикот на
функцијата y = – 2x + 1?

379. Која  равенка е еквивалентна со равенката 3x – 6 = x + 2?

380. Со која  равенка во општ вид може да се запише запишана
равенката 3(x + 1) – (x + 2) = – 2?
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381. Ако правилна четириаголна пирамида има основен раб а = 6
cm и бочен раб s = 0,5 dm, тогаш нејзината плоштина
изнесува:

382. На кој квадрант припаѓа точката М со координати (–5, –6)?

383. Која од неравенките има 2 непознати?2x + y < z – 1;2x –
x<sup>2</sup> < 3 – 1;2y + 5 > y – 1; или2x<sup>2</sup>
– y<sup>2</sup> < – 3  – 1.

384. Колку литри собира цилиндричен сад со дијаметар на отворот
200 cm и висина 10 cm (ако = 3,14)?

385. Ако периметрите на два слични триаголници се во однос b :
a, во кој однос се нивните соодветни страни?

386.

Решение на системот е подредениот пар:

387. Коцка чија плоштина е 96 cm<sup>2</sup> има раб со
должина:

388. Волуменот на конусот е 72 dm<sup>3</sup>, неговата
висина е 90 cm. Колкава е плоштината на основата?

389.
За функцијата f(x) = 3x – 5 вредноста на е:
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390.

Кој систем е еквивалентен на системот ?

391. Kоја од дадените равенки:3x = 8y +4,3x – 4 = 7x,3 – 7y=
4x<sup>2</sup>,3x + 7x = 10x,е линеарна равенка со две
непознати?

392. Ако една вртелешка има 5 еднакви полиња обележани со 1,
2, 3, 4 и 5, колкава е веројатноста стрелката да застане на
полето со број 3?

393. Графикот на линеарната функција е:

394. Колку се долги деловите добиени при делење на отсечка од
16 cm во однос 1 : 3?

395. Дадена е пропорцијата 6 : 1 = 2x : 5. Непознатата x има
вредност:

396. Ако во два слични триаголници односот на соодветните
страни е 2 : 3 тогаш односот на нивните соодветни плоштини
е:

397. Радиусот на една топка е 10 сm. Колку изнесува плоштината
на големиот круг?

398.

Решение на системот е подредениот пар:
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399. Што претставува осен пресек на прав цилиндар?

400. Плоштината на основата на една права призма е 18
cm<sup>2</sup> , а висината 1 dm. Колку изнесува
волуменот на призмата?

11. Руски (Втор странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

1. Кој збор не означува член на семејство?

2. Какви се животните кои се чуваат дома?

3. Во продавница за чевли ќе купиш:

4. Одговори: Каде патниците се качуваат на авион?

5. Кое превозно средство го користиме за патување по вода?

6. Каква боја е тревата?

7. Кој од наведените зборови означува пазар?

8. Во која просторија готвиме?
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9. Ветрот ги носи жолтите лисја . Кое годишно време е тоа?

10. Какви луѓе се космонаутите?

11. Одбери го точниот израз: Из фруктов я ем…

12. Доврши ја реченицата: Банан, яблоко,груша всё это...  

13. Доврши ја реченицата: В столовой мы... 

14. Дополни ја реченицата: В книжном магазине мы покупаем...

15. Заврши ја реченицата: На вокзале я жду...

16. Баскетбол –это...

17. Во реченицата: Сергей надел сапоги.  подвлечениот збор
значи:

18. Во реченицата: Я вчера получила красивую рубашку;
подвлечениот збор значи:

19. Што чуваме во училишниот прибор?

20. Што им е неопходно на учениците?

21. Како ќе ја опишеш својата соба?
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22. Најди го соодветниот израз. Што им е неопходно на
скијачите?

23. Пронајди го изразот кој означува семејство. Мама, папа, брат
и сестра это...

24. Прочитај ја реченицата и кој од наведените изрази
соодветствува на ситуацијата: Вадим родился и живёт в
Москве.

25. Дополни ја реченицата: Ваня хорошо играет в футбол. Он
занимается...

26. Во наведените примери пронајди ја реченицата што го
опишува твоето училиште.

27. Доврши ја реченицата: В библиотеке мы...

28. Во реченицата: Мой папа – врач, а мама - учительница,
подвлечените зборови се:

29. Во реченицата: Зоран переписывается с Мирой;
подвлечениот збор е:

30. Определи го родот: Красивая женщина.

31. Kој од наведените зборови е глагол?

32. Кој од наведените зборови е придавка?
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33. Во која форма се наоѓа глаголот: читал?

34. Кои од следниве глаголи е повратен?

35. Одговори на прашањето: Когда твой день рождений?

36. Дополни ја реченицата: Это книга...

37. Дополни ја реченицата: Зима холодная, а лето...

38. Доврши ја реченицата: Дети играли под ...

39. Доврши ја реченицата: Я пойду в школу с...

40. Дополни ја реченицата: Наташа гуляет и я...

41. Преведи ја реченицата: Како се вика твојот татко?

42. Кој е реден број од бројот 8?

43. Одговори одречно на прашањето: У тебя есть подруга?

44. Дополни ја реченицата: Учительница сказала Саше:

45. Како ќе кажеш во индиректен говор: Тамара:”Я вчера была в
парке.”
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46. Како ќе кажеш во директен говор: Коля сказал маме, что у
него хорошие отметки.

47. Како ќе кажеш дека Миша има 9 години?

48. На руски јазик реченицата Ова е второ одделение гласи:

49. Одговори на прашањето: Куда мы едем?

50. Одговори на прашањето: Где были ученики?

51. Кој исказ означува заповеден начин?

52. Дополни ја реченицата: Папа купил __________ велосипед.

53. Определи кој од наведените примери соодветствува на
реченицата: Ние сакаме да танцуваме.

54. Дополни ја реченицата: Урок русского языка будет...

55. Дополни ја реченицата: Каждое воскресенье мы ___________
в деревю.

56. Дополни ја реченицата: Вера сейчас идёт в...

57. Одговори на прашањето: Когда международный женский
день?
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58. Со кој израз ќе честиташ роденден?

59. Одбери го изразот за искажување извинување.

60. Твојата мајка секоја вечер пред спиење ти посакува добра
ноќ.

61. Како се заблагодаруваш за добиената пофалба?

62. Одбери го изразот за поздравување.

63. Кој од изразите означува покана?

64. Најди го изразот за прифаќање на поканата.

65. Најди го изразот за одбивање на покана.

66. Како ќе ја претставиш својата сестра?

67. Кога си болен и те боли глава, како ќе му кажеш на докторот
?

68. Како ќе побараш чевли во продавница?

69. Како ќе побараш пенкало од другарката?
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70. Я сегодня дежурный в классе, а ребята не выходят на
перемене в коридор, нарушают школьные правила, бегают по
классу.  Что ты им скажешь?

71. Како прашуваме за цената на книгата во книжарница?

72. Која форма на обраќање ја употребуваме кога сме во
продавница за леб?

73. Дополни ја реченицата:  У моей подруги день рождения.
Поэтому нужно ...

74. Прочитај го текстот и одговори:  У Наташи сегодня день
рождения.Надо пригласить подругу. Что она ей скажет?

75. Кога сакаш да помогнеш на непознат, кој израз ќе го
користиш?

76. Прочитај го текстот и одговори: Сегодня си яет солнце.
Погода очень тёплая. Дети купаются.  Какое это время года?

77. Прочитај го текстот и одговори: Я очень люблю ездить в
деревню к своему дяде. Его дом стоит на берегу реки. Где
живёт дядя?

78. Одговори на прашањето: За кем мама идёт в детский сад?
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79. Прочитај го текстот и одговори и одговори на прашањата:
Анна купила новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она
хочет купить ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги,
перчатки и шапку потому что погода холодная. Что купила
Анна ?                            

80. Прочитај го текстот и одговори и одговори на прашањата:
Анна купила новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она
хочет купить ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги,
перчатки и шапку потому что погода холодная. Какого цвета
её блузка?

81. Прочитај го текстот и одговори и одговори на прашањата:
Анна купила новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она
хочет купить ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги,
перчатки и шапку потому что погода холодная. Что она
сегодня надела?        

82. Твојот другар е многу болен. Ти треба да го посетиш и да му
однесеш:

83. Прочитај го текстот и дополни: Вчера я прочитал книгу.
Книга очень интересная. Поэтому я могу сказать что...

84. Прочитај го текстот и одговори: Погода очень тёплая.Солнце
ярко светит. Поэтому...

85. Прочитај ја реченицата и одговори на прашањата . Меня
зовут Тина. Мне тринадцать лет. Я люблю читать книги. Мне
нравится современная музыка. Я не люблю спорт. Я говорю
по-русски. Как зовут девочку?            

86. Одговори на прашањето: Из чего сделан стакан?
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87. Кога на семафорот е запалено црвено светло, тогаш...

88. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Москва
важный транспортный центр России. В Москве четыре
аэропорта, семь железнодорожных вокзалов. Какой центр
Москва?

89. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Моя комната
светлая, чистая и уютная. В ней новая мебель, кровать, стол,
шкаф и полка, на которой стоят книги. На столе копютер. Что
есть в комнате?   

90. Одговори на прашањето: Во время зимних каникул куда мы
едем отдыхать?

91. Прочитај ја реченицата и одговори на прашањата. 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?   

92. Прочитај ја реченицата и одговори на прашањата. 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?

93. Прочитај го текстот и одговори и одговори на прашањата:
Анна купила новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она
хочет купить ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги,
перчатки и шапку потому что погода холодная. Какое время
года?
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94. 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?

95. Катя и Коля приходят домой после школы. Мама на работе, и
поэтому дети должны помочь маме. Какие обязанности у
детей?

96. Маленькие дети очень любят смотреть на мартышек. Они
весело прыгают и играют в клетках. Там в близи живут и
другие звери, как лев, тигр, жираф, зебра и другие. Куда
пошли дети?

97. Когда кончается учебный год, наступают летние каникулы.
Дети поедут отдыхать на море, на озеро или в деревню к
бабушке. Дети будут купаться в озере и загорать на солнце.
Какое это время года?

98. Я еду на работу на трамвае, но когда у меня есть время и я
не спешу, я иду пешком. Как он идёт на работу?

99. 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?

100. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Москва
важный транспортный центр России. В Москве четыре
аэропорта, семь железнодорожных вокзалов. Сколько
аэропортов в Москве?



11. Руски (Втор странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

101. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Москва
важный транспортный центр России. В Москве четыре
аэропорта, семь железнодорожных вокзалов. Сколько
вокзалов в Москве?

102. Како ќе го опишеш својот роден град?

103. Каде може да одиме на одмор?

104. Кој од овие зборови е од областа на писмената
кореспонденција?

105. Доврши ја реченицата: В магазине мы...

106. Дополни ја реченицата: Моя мама лечит людей она,...

107. Дополни ја реченицата: Ваня хорошо играет в футбол. Он
занимается...

108. Заврши ја реченицата : На вокзале я жду...

109. Кој од овие зборови е поврзан со Интернетот?

110. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Сегодня дует
сильный ....

111. Во реченицата: Птица улетает на юг, означениот збор е:
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112. Во реченицата: Скажите пожалуйста, куда едет троллейбус?,
подвлечениот збор е:

113. Во реченицата: Покажите, пожалуйста, эти красивые туфли,
подвлечениот збор е:

114. Која заменка е во трето лице множина?

115. Дополни ја реченицата: Этот дуб...

116. Дополни ја реченицата: Скоро...

117. Како ќе кажеш дека си постар од брат ти?

118. Определи го родот: Хорошая ученица.

119. Со која од следниве реченици кажуваш свое мислење?

120. Сакаш да дознаеш за возраста на твојата другарка. Како ќе ја
прашаш ?

121. Сакаш да го поканиш Виктор да намине кај тебе. Како ќе
кажеш?

122. Ако сакаш да се запознаеш со некоја личност, ќе кажеш:

123. Одговори на прашањето: Как зовут твою маму?
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124. Постави прашање на следнава реченица: Моего отца зовут
Борис.

125. Како ќе го честиташ верскиот празник Божиќ на учителката?

126. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и приготовить обед. Я пошла в магазин и купила
овощи и фрукты. Кто купил овощи и фрукты?

127. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и приготовить обед. Я пошла в магазин и купила
овощи и фрукты. Почему пришёл доктор?

128. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Это
футбольный стадион. Идёт игра. Ученики играют в футбол.
Вова стоял на воротах. Какой это стадион?    

129. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Это
футбольный стадион. Идёт игра. Ученики играют в футбол.
Вова стоял на воротах. Кем играет Вова?     

130. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Бабушка на
кухне готовит овощной суп. Из чего делают суп?

131. Доврши ја реченицата: Чайник, тарелка, ложка, вилка всё
это...

132. Заврши ја реченицата: На аэропорте я жду...
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133. Како ќе го претставиш својот брат?

134. Како се поздравуваш со другарчињата?

135. Если опаздывает поезд, где пассажиры могут подождать?

136. Доврши ја реченицата: В Скопье много ...

137. Твојот другар е многу болен, треба да го посетиш и да му
однесеш:

138. Кој од наведените изрази е точен. Когда мы вышли на улицу
уже смеркалось.

139. Со кој израз ќе честиташ Нова година?

140. Прочитај го текстот и одговори: Все знают, что собаки и
кошки враги. Мальчишки обижали маленького котёнка, у
которого были зелёные глаза и серая шкурка. Он громко
кричал от ужаса. Вдруг выскочила собака и зарычала.
Мальчишки испугались и убежали. Собака подошла к котёнку
и стала его лизать. Что знаем о собаке и кошке?

141. Прочитај го текстот и одговори: Миша и Костя решили
сделать каток. Для этого они выбрали площадку, залили её
водой и к утру получился каток. Теперь они могут кататься по
льду и играть в хоккей. Почему ребята хотели сделать каток?

142. Одговори одречно на прашањето: У тебя есть подруга?
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143. Твоите соученици од осмо одделение се викаат:     

144. Како ќе ги повикаш пријателите на гости во новиот стан?

145. Како ќе дадеш некому совет?

146. Кој во семејството e најмлад?

147. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Когда Маша и
Миша пришли домой у бабушки уже был готов обед, потому
что бабушка приготовила. Маша стала накрывать на стол на
четыре прибора. Кто приготовил обед?

148. Доврши ја реченицата: У меня несколько ...

149. Дополни ја реченицата со заповеден начин: Мама сказала
Коле:

150. Кога на семафорот е запалено зелено светло:

151. Прочитај го текстот и дополни: У твоей мамы день рождения.
Поэтому нужно...

152. Која форма е правилна кога прашуваме за цена на книга?

153. Доврши ја реченицата: Конец учебного года. Выпускники...

154. Дополни ја реченицата: Моя мама учит детей, она...
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155. Најди го изразот за изразување загриженост.

156. Прочитај го текстот и одговори: Миша и Костя решили
сделать каток. Для этого они выбрали площадку, залили её
водой и к утру получился каток. Теперь они могут кататься по
льду и играть в хоккей. В какое время года ребята делали
каток?

157. Дополни ја реченицата: Мы в парке сидим...

158. Како се нарекуваат животните кои живеат во шума?

159. Кој е реден број од бројот 10?

160. В Москве недалеко от Третьяковки непрерывно идёт много
народу. Все они приезжие и хотят пойти в Третьяковку. Что
такое Третьяковка?

161. Како се согласуваш со нечие мислење?

162. Маша приходит домой после уроков. Она обедает и сразу
готовит лекции на завтра. Она не любит откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня. Какая девочка Маша?

163. Како ќе кажеш во директен говор: Тамара сказала папе что у
неё хорошие отметки

164. Како ќе го опишеш својот стан?
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165. Дополни ја реченицата:Миша хорошо играет на гитаре. Он
занимается...

166. Што им е неопходно на спортистите?

167. Во реченицата: Книга лежит на парте, означениот збор е:

168. Доврши ја реченицата: Погода холодная, надо...

169. Дополни ја реченицата: Это тетрадь...

170. Како ке побараш молив од другарката?

171. Прочитај го текстот и одговори: Кондуктор сообщил
пассажирам следующее: Наш поезд приходит в Иваново
точно, но зато пассажирский поезд приходит с опозданием. В
здании вокзала есть зал для пассажиров и ресторан. Где
происходит это действие?

172. Доврши ја реченицата: Река даёт...

173. Прочитај го текстот и одговори: Я люблю ездить в деревню к
своему дедушке. Его дом стоит на берегу реки.Там очень
красиво. Где живёт дедушка?

174. Доврши ја реченицата: В универмаге мы...
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175. Прочитај го текстот и одговори: Все знают, что собаки и
кошки враги. Мальчишки обижали маленького котёнка, у
которого были зелёные глаза и серая шкурка. Он громко
кричал от ужаса. Вдруг выскочила собака и зарычала.
Мальчишки испугались и убежали. Собака подошла к котёнку
и стала его лизать. Как выглядит котёнок?

176. Како треба да ја поздравиш својата наставничка наутро?

177. Кое превозно средство го користиме во градот?

178. Дополни ја реченицата: Лето тёплое ,а зима...

179. Дополни ја реченицата: Я поеду на море...

180. Како ќе кажеш дека ти се допаѓа нешто?

181. Одговори на прашањето: Снеговика делаем в какое время
года?

182. Како ќе кажеш во индиректен говор: Вера:”Я вчера была в
кино.”

183. Кој исказ означува заповеден начин?

184. Кој збор означува член на семејството?

185. Одговори кој ги кажува следниве зборови: Моя внучка очень
хорошая.
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186. Одбери го точниот израз: Из фруктов я ем…

187. Одговори на прашањето: Во время летних каникул куда мы
едем отдыхать?

188. Прочитај го текстот и одговори: Иван ехал домой. Он сидел в
поезде у открытого окна. Какое было окно?

189. Прочитај го текстот и одговори: Когда Маша и Миша пришли
домой у бабушки уже был готов обед. Маша стала накрывать
на стол на четыре прибора. Сколько людей сядут за стол?

190. Определи го родот: Отличный ученик.

191. Одговори на прашањето: Когда надо завтракать?

192. Како изразуваш благодарност?

193. Прочитај го текстот и одговори: Все знают, что собаки и
кошки враги. Мальчишки обижали маленького котёнка, у
которого были зелёные глаза и серая шкурка. Он громко
кричал от ужаса. Вдруг выскочила собака и зарычала.
Мальчишки испугались и убежали. Собака подошла к котёнку
и стала его лизать. Кто спас котёнка?

194. На руски јазик реченицата: Неговиот татко е учител, гласи:

195. Најди ја точната форма од глаголот бегать во минато време
множина.         
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196. Која форма на обраќање ја употребуваме кога сме во
продавница за леб?

197. Прочитај го текстот и одговори: Сегодня погода очень
холодная. Дети катаются. Какое это время года?

198. Одговори на прашањето: Ты долго ждал автобус и опоздал на
урок.Что скажешь учителю?

199. Дополни ја реченицата: Сергей читает и я...

200. Доврши ја реченицата: В мастерской ремонтируют...

12. Руски (Прв странски јазик)
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1. Кое превозно средство го користиме во градот?     

2. Кое превозно средство го користиме за патување по вода?

3. Што им е неопходно на скијачите?      

4. Какви се животните кои живеат во шума?           

5. Одбери го точниот израз: Из фруктов я ем..     
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6. Одбери го точниот израз: Из овощей  я ем...    

7. Кој од следниве зборови означува институција?

8. Кој од следниве зборови означува пазар?

9. Кој од следниве зборови означува палачинки?

10. Каква боја е тревата?

11. Кој збор означува овошје?

12. Во која просторија готвиме?

13. Во која просторија ручаме?

14. Каква боја е сонцето?

15. Ако сакаме да јадеме супа, потребно ни е:

16. Доврши ја реченицата: Банан, яблоко,груша всё это...     

17. Ако сакаме да земеме пари одиме во...

18. Каде позајмуваме книги за читање?

19. Какви луѓе се космонаутите?
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20. Дополни ја реченицата: Моя мама учит детей, она...

21. Доврши ја реченицата: В универмаге мы…

22. Заврши ја реченицата:  Иногда мама не готовит дома. Тогда
мы обедаем ...         

23. Заврши ја реченицата: На аэропорте я жду…

24. Дополни ја реченицата: День сегодня очень...           

25. Мојот татко ги лечи луѓето, тој е...

26. Пронајди го изразот кој означува семејство. Мама, папа, брат
и сестра это...

27. Ако кажеш: Мне хочется танцевать; тоа значи дека  сакаш
да...

28. Вадим родился и живёт в Москве. Кој од изразите наведени
подолу соодветствува на оваа реченица?

29. Мојот брат секој ден управува со авион, тој е...

30. Кога на семафорот за пешаци e запалено зелено светло:

31. Како ќе го опишеш твојот стан?   
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32. Дополни ја реченицата: Миша хорошо играет на гитаре. Он
занимается ...

33. Май - месяц цветения. В мае зеленеет трава, деревья
одеваются листвой, расцветают цветы. Какое это время года?

34. Во реченицата: Сергей надел сапоги;  подвлечениот збор
значи:

35. Одговори на прашањето: Со што управува возачот?

36. Подвлечениот збор во реченицата: Вчера получил красивую
рубашку; значи:

37. Подвлечениот збор во реченицата: Сегодня я получил
красивую открытку; значи:

38. Маша е родена во месец  мај.  Во кое годишно време е родена
Маша?

39. Кој од следниве зборови е именка?

40. Кој од следниве зборови е глагол?

41. Кој од следниве зборови е придавка?

42. Пронајди ја заменката:

43. Која заменка е во трето лице еднина?
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44. Од наведените примери најди ја именката од среден род.

45. Во реченицата: Мой папа – врач, а мама - учительница,
подвлечените зборови се:               

46. Во реченицата  Зоран переписывается с Мирой  подвлечениот
збор е: 

47. Која форма за  женски род трето лице еднина  во минато
време од глаголот съесть е точна?    

48. Најди ја точната форма од глаголот бегать во минато време
множина .          

49. Која форма од глаголот - давать е точна?

50. Најди ја точната форма од глаголот прийти во минато време
множина.

51. Како ќе кажеш: Игор купил нов автомобил.

52. Определи која форма е правилна: Когда ученики поедут за
город?        

53. Дополни ја реченицата: Это фотография...    

54. Дополни ја реченицата: Кольцо сделано из...

55. Заврши ја реченицата: Деревня находится далеко за ...
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56. Кој е реден број од бројот 10?

57. Соученици од шесто одделение се викаат:

58. Заврши ја реченицата:  Николай был на...

59. Како ќе кажеш: Неговиот татко е учител?        

60. Одговори на прашањето: Кем любовались дети в зоопарке?  

61. Кој исказ означува заповеден начин?             

62. Која од наведените придавки е во проста компаративна
форма? 

63. Како ќе кажеш во индиректен говор:  - Вера: „Я вчера была в
кино.”

64. Како ќе кажеш во директен говор: Тамара сказала папе что у
неё хорошие отметки.

65. Најди ја реченицата во суперлатив.      

66. Која од наведените придавки е во проста компаративна
форма?   

67. Дополни ја реченицата: На площади играют...
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68. Дополни ја реченицата: Ира не пошла в кино.... била занята.

69. Дополни ја реченицата:  Мы часто... о летнем отдыхе.    

70. Определи го родот: Хороший ученик.

71. Дополни ја реченицата: Это книга...

72. Дополни ја реченицата: Зима холодная, а лето...

73. Дополни ја реченицата: Наташа гуляет и я...

74. Кои од следниве глаголи е повратен?

75. На руски јазик реченицата Ова е второ одделение гласи:

76. Определи кој од изразите соодветствува на реченицата: „Јура
е посилен од Коста.“

77. Пронајди го изразот за поздравување на соседот.     

78. Како ќе ги поздравиш другарчињата од училиште?

79. Како изразуваш благодарност?      

80. Кој од наведените изрази ќе го употребиш кога не се
согласуваш со нечие мислење?       
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81. Со кој израз ќе честиташ роденден?                           

82. Одбери го изразот за искажување извинување.

83. Кој израз се користи за посакување добра ноќ?

84. Како се заблагодаруваш за добиената пофалба?       

85. Кој од изразите значи прифаќање на покана?

86. Како ќе се извиниш кога треба да одбиеш покана?

87. Најди го изразот за изразување загриженост.

88. Како ќе ги повикаш пријателите на гости во новиот стан ?

89. Како ќе кажеш на која улица живееш ?

90.   Што те советува докторот кога си болен?     

91. Пронајди го изразот за честитање Нова година.

92. Како учтиво ќе побараш пенкало од другарката?       

93. Како учтиво се обраќаме во продавница за чевли?  

94. Како учтиво ќе побараш од продавачот да ја видиш блузата? 
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95. Која форма ја употребуваме кога сме во продавница за леб?

96. Сакаш да разговараш со својата другарка на телефон. Како
ќе ја побараш?  

97. Кога ќе те повикаат во кино, како ќе се согласиш?

98. Како ќе прашаш непознат колку е часот?

99. Како ќе ја претставиш својата сестра?

100. Кога си болен и те боли глава, како ќе му кажеш на докторот
?

101. Виктор сака да се заблагодари на учителката.

102. Времето е многу  топло и сонцето свети. Што ќе го советуваш
твоето другарче?

103. Која од наведените форми одговара на претставување на
твојот брат?

104. На прашањето:  У тебя есть подруга?; одречно ќе одговориш:

105. Како учтиво ќе го прашаме келнерот дали супата е топла?

106. Я сегодня дежурный в классе, а ребята не выходят на
перемене в коридор, нарушают школьные правила, бегают по
классу.  Что ты им скажешь?
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107. Како учтиво прашуваме за цената на книгата во книжарница?

108. Како ќе го поканиш својот другар?

109. Твојот другар е многу болен. Ти треба да го посетиш и да му
однесеш:

110. Прочитај го текстот и одговори: Сегодня си яет солнце.
Погода очень тёплая. Дети купаются.  Какое это время года?

111. Я еду на работу на трамвае, но когда у меня есть время и я
не спешу, я иду пешком.                                                  Как
он идёт на работу?

112. Прочитај го текстот и одговори: Иван ехал домой. Он сидел в
поезде у окна. Окно было открыто. Какое было окно?

113. Што треба да се направи за да се испрати писмо?       

114. Прочитај го текстот и одговори: Я люблю ездить в деревню к
своему дедушке. Его дом стоит на берегу реки.Там очень
красиво. Где живёт дедушка?

115. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и сварить обед. Я пошла в магазин и купила овощи
и фрукты.  Кто болен?
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116. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и сварить обед. Я пошла в магазин и купила овощи
и фрукты.  Сколько времени она была должна лежать?

117. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Анна купила
новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она хочет купить
ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги, перчатки и шапку
потому что погода холодная.Что купила Анна?     

118. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Анна купила
новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она хочет купить
ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги, перчатки и шапку
потому что погода холодная.Какого цвета её блузка?

119. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Анна купила
новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она хочет купить
ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги, перчатки и шапку
потому что погода холодная. Что она сегодня надела?

120. 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?

121. Андрей Иванович проснулся, как всегда в 7 часов. Он быстро
встал, разбудил жену, пошёл в ванную комнату. Здесь на
одной полке лежат зубные щётки, зубная паста, мыло, на
другой полке стоит коробка с пудрой, лак и лежит губная
помада. Когда проснулся Андрей Иванович ?       
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122. Андрей Иванович проснулся, как всегда в 7 часов. Он быстро
встал, разбудил жену, пошёл в ванную комнату. Здесь на
одной полке лежат зубные щётки, зубная паста, мыло, на
другой полке стоит коробка с пудрой, лак и лежит губная
помада. Что лежит на одной полке?

123. Андрей Иванович проснулся, как всегда в 7 часов. Он быстро
встал, разбудил жену, пошёл в ванную комнату. Здесь на
одной полке лежат зубные щётки, зубная паста, мыло, на
другой полке стоит коробка с пудрой, лак и лежит губная
помада. Что лежит и стоит на другой полке?

124. Елена Василевна каждое утро готовила завтрак для Андрея
Ивановича, дочки, сына и для себя. Она всегда заботится об
Андрее Ивановиче, дочке Тане и о сыне. Сегдня на завтрак
Елена Васильевна поджарила мясо с картошкой, потом
заварила чай. Для кого Елена Васильевна готовит завтрак?

125. Елена Василевна каждое утро готовила завтрак для Андрея
Ивановича, дочки, сына и для себя. Она всегда заботится об
Андрее Ивановиче, дочке Тане и о сыне. Сегдня на завтрак
Елена Васильевна поджарила мясо с картошкой, потом
заварила чай. Что сегодня Елена Васильевна приготовила на
завтрак?

126. Доврши ја реченицата: Погода холодная, надо...

127. Доврши ја реченицата: Внимателый ученик  это ученик
который..                            



12. Руски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

128. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и сварить обед. Я пошла в магазин и купила овощи
и фрукты.  Что сделала её дочь?

129. В этом году Надя и Наташа поехали отдыхать одни. Они
поехали в Градиште на берегу Охридского озера. Они сами
готовили себе еду, много плавали, играли в воде. Они часто
гуляли по Охриду и ходили  в дискотеку. Куда поехали
отдыхать Надя и Наташа?

130. В этом году Надя и Наташа поехали отдыхать одни. Они
поехали в Градиште на берегу Охридского озера. Они сами
готовили себе еду, много плавали, играли в воде. Они часто
гуляли по Охриду и ходили  в дискотеку.  Кто поехал
отдыхать?

131. В этом году Надя и Наташа поехали отдыхать одни. Они
поехали в Градиште на берегу Охридского озера. Они сами
готовили себе еду, много плавали, играли в воде. Они часто
гуляли по Охриду и ходили  в дискотеку. Что они там делали?

132. В этом году Надя и Наташа поехали отдыхать одни. Они
поехали в Градиште на берегу Охридского озера. Они сами
готовили себе еду, много плавали, играли в воде. Они часто
гуляли по Охриду, а вечером ходили в дискотеку. Куда
ходили вечером?

133. Прочитај и одговори на прашањата: Николичам надо было
пойти на почту. Маша и Ира хотели купить марки, открытки,
конверты и отправить письма в Македонию, а Вера хотела 
отправить  телеграмму в Москву.  Что хотели  купить на почте
Маша и Ира?        
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134. Прочитај и одговори на прашањата: Николичам надо было
пойти на почту. Маша и Ира хотели купить марки, открытки,
конверты и отправить письма в Македонию, а Вера хотела 
отправить  телеграмму в Москву. Куда они хотели  отправить
 письма?

135. Прочитај и одговори на прашањата:  Николичам надо было
пойти на почту. Маша и Ира хотели купить марки, открытки,
конверты и отправить письма в Македонию, а Вера хотела 
отправить  телеграмму в Москву.  Куда Вера хотела 
отправить  телеграмму?    

136. Прочитај го текстот и одговори: Борис Андреевич пришёл на
стадион и начал читать книгу о футболе. Матч был очень
интересный, но Борис Андреевич ничего не видел, потому что
он всё время читал книгу.  Каким спортом занимались на
стадионе?                    

137. Прочитај го текстот и одговори: Борис Андреевич пришёл на
стадион и начал читать книгу о футболе. Матч был очень
интересный, но Борис Андреевич ничего не видел, потому что
он всё время читал книгу. Что делал Борис Андреевич на
стадионе ?                        

138. Прочитај го текстот и одговори и одговори на прашањата:
Анна купила новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она
хочет купить ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги,
перчатки и шапку потому что погода холодная.  Какое время
года?      

139. Прочитај го текстот и одговори и одговори на прашањата:
Анна купила новую блузку. Её блузка голубого цвета. Она
хочет купить ещё и шаль. Сегодня она надела сапоги,
перчатки и шапку потому что погода холодная. Почему она
надела сапоги?
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140. 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?   

141. Катя и Коля приходят домой после школы. Мама на работе, и
поэтому дети должны помочь маме. Какие обязанности у
детей?

142. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: В школе где
учится Маша работают разные школьные кружки. Маша очень
любит писать стихи и она много читает. Как называется
кружок, в которой работает Маша?

143. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: В школе где
учится Маша работают разные школьные кружки. Маша очень
любит писать стихи и она много читает. Што сака Маша да
прави?

144. Прочитај го текстот и одговори на прашањето:  У Ивана
большая семья. Отец – инженер на заводе, мама –
учительница в школе, сестра – студентка, а брат – учится в
колледже. Каде работи таткото на Иван?         

145. Прочитај го текстот и одговори на прашањето:  У Ивана
большая семья. Отец – инженер на заводе, мама –
учительница в школе, сестра – студентка, а брат – учится в
шестом классе. Кој од неговото семејство е студент?

146. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Москва
важный транспортный центр России. В Москве четыре
аэропорта, семь железнодорожных вокзалов. Сколько
аэропортов в Москве?
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147. Прочитај го текстот и одговори на прашањата: Москва
важный транспортный центр России. В Москве четыре
аэропорта, семь железнодорожных вокзалов. Сколько
вокзалов в Москве?

148. Заврши го текстот:  В большом городе по улице едут
автомобили, автобусы, идут пешеходы. Они переходят улицу
по пешеходной дорожке. Уличное движение регулирует...

149. Прочитај и одговори:  Сегодня ты первый пришёл в школу.
Ты дежурный. Что тебе надо делать?

150. Прочитај го текстот и одговори: Алексей очень любит читать
произведения Пушкина, Есенина и Достоевского. Одним
словом он любит книги. Чем увлекается Алексей?    

151. Кој од твоето семејство e помлад од тебе?

152. Доврши ја реченицата: У дерева есть...

153. Дополни ја реченицата : Мой папа возит людей он,...

154. Дополни ја реченицата: Аня хорошо играет в теннис. Онa
занимается....

155. Заврши ја реченицата: Мы вешаем пальто...

156. Како ќе го опишеш својот роден град?

157. Каде може да одиме на одмор?
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158. Кој од овие зборови е од областа на писмената
кореспонденција?

159. Доврши ја реченицата: В магазине мы...

160. Дополни ја реченицата: Моя мама лечит людей она...

161. Дополни ја реченицата : Ваня хорошо играет в футбол. Он
занимается...

162. Заврши ја реченицата : На вокзале я жду...

163. Кој од овие зборови е поврзан со Интернетот?

164. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Сегодня дует
сильный ....

165. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Сегодня _______
первый снег.

166. Кој од дадените зборови означува инсект?

167. Кој од зборовите не припаѓа во низата?

168. Во реченицата: Птица улетает на юг, означениот збор е:

169. Во реченицата: Скажите пожалуйста, куда едет тролейбус?,
подвлечениот збор е:
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170. Во реченицата: Покажите, пожалуйста, эти красивые туфли,
подвлечениот збор е:

171. Одговори на прашањето : Когда международный женский
день?

172. Која заменка е во трето лице множина?

173. Дополни ја реченицата: Этот дуб...

174. Дополни ја реченицата: Скоро...

175. Како ќе кажеш дека си  постар од брат ти?

176. Определи го родот: Хорошая ученица.

177. Одговори на прашањето : Когда твой день рождений?

178. Која заменка е во трето лице еднина?

179. Кој од наведените примери е во заповеден начин?

180. Избери ја правилната форма на глаголот лечь во минато
време.

181. Дополни ја реченицата: По улице гуляют...

182. На кој кат се наоѓа твојот стан?
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183. Определи во која од речениците придавката е во
компаративна форма:

184. Определи во која од речениците придавката е во суперлатив:

185. Доврши ја реченицата: У меня несколько ...

186. Дополни ја реченицата: Я поеду на море...

187. Кој од изразите означува реден број?

188. Со која од следниве реченици кажуваш свое мислење?

189. Сакаш да ја дознаеш возраста на твојата другарка. Како ќе
прашаш?

190. Сакаш да го поканиш Виктор да намине кај тебе. Како ќе
кажеш?

191. Ако сакаш да се запознаеш со некоја личност, ќе кажеш:

192. Одговори на прашањето: Как зовут твою маму?

193. Постави прашање на следнава реченица: Моего отца зовут
Борис.

194. Како ќе го честиташ верскиот празник Божиќ на учителката?
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195. Одговорете одречно на прашањето: У вас есть младшие
братья и сёстры?

196. Како ќе се претставиш?

197. Како ќе изразиш неодобрување за невниманието на твојот
другар на часот?

198. Миша има роденден. Како ќе му го честиташ и што ќе му
посакаш?

199. Како ќе го претставиш својот другар?

200. Дополни ја реченицата : На улице холодно и мама советует...

201. Прочитај го текстот и одговори: У твоей мамы день рождения.
Поэтому нужно ...

202. Мальчики поехали на дачу отдыхать. Там их ужалили пчёлы.
Потом они ругались и плакали. Почему они поругались?

203. Михаил В. Ломоносов был удивительным человеком. Его отец
был рыбаком. Михаил хотел учиться, но денег в семье не
было. С севера России до Москвы он шёл пешком, чтобы
учиться. Кем был его отец?

204. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и приготовить обед. Я пошла в магазин и купила
овощи и фрукты. Кто купил овощи и фрукты?
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205. Моя мама больна. У неё грипп. Вчера к ней приходил доктор,
он послушал маму, выписал рецепт и сказал чтобы она
лежала три дня. Поэтому я сегодня решила сама убрать
квартиру и приготовить обед. Я пошла в магазин и купила
овощи и фрукты. Почему пришёл доктор?

206. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Это
футбольный стадион. Идёт игра. Ученики играют в футбол.
Вова стоял на воротах. Какой это стадион?

207. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Это
футбольный стадион. Идёт игра. Ученики играют в футбол.
Вова стоял на воротах. Кем играет Вова?

208. Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Бабушка на
кухне готовит овощной суп. Из чего делают суп?

209. Прочитај го текстот и одговори на прашањата. Утром мама
моет окна, сестра подметает пол, брат убирает комнату, а
вечером все вместе смотрим телевизор. Что делают мама,
сестра и брат?

210. Прочитај го текстот и одговори на прашањата. Утром мама
моет окна, сестра подметает пол, брат убирает комнату, а
вечером все вместе смотрим телевизор. С кем смотрят
вечером телевизор?         

211. Прочитај го текстот и одговори: Любимое блюдо Игоря-
макароны, любит чёрный цвет и хороший кофе. Что любит
пить Игорь ?
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212. Прочитај го текстот и одговори: Любимое блюдо Игоря-
макароны, любит чёрный цвет и хороший кофе. Что хочет
съесть Игорь?

213. Прочитај го текстот и одговори: Река Осётр впадает в реку
Оку. Ока впадает в реку Волгу. Волга великая русская река.
Она такая широкая, что с трудом видно другой берег. Волга
несёт свои воды в Каспийское море. Волга широкая русская
река, поэтому другой берег...

214. Прочитај го текстот и одговори: Это комната Андрея. Его
вещи не слушаются. Игрушки и вещи везде. Что происходит в
комнате?   

215. Прочитај го текстот и одговори: У меня есть старший брат и
младшая сестра . Сколько в семье детей?

216. Прочитај ја реченицата и одговори: Наташа сидит в классе и
учит уроки. Она ученица?

217. Одговори на прашањето: Таня сидит за столом и читает
книгу. Над столом висит лампа. Под столом сидит кошка. Где
лампа?

218. Одговори на прашањето:  Таня сидит за столом и читает
книгу. Над столом висит лампа. Под столом сидит кошка. Где
кошка?

219. Прочитај и одговори: Дерево может рассказать, где оно росло
– в лесу или на поляне. Если оно растёт на поляне, его ветви
тянутся во все стороны. Ствол такого дерева толстый. А в
лесу деревья защищают друг друга. Стволы у них тонкие и
стройные. Какие стволы у деревьев, которые растут в лесу?
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220. К Наташе пришли друзья. Они ей подарили подарки и цветы.
Наташа пригласила их к столу на торт. Они слушали музыку,
танцевали и веселились. Что сегодня у Наташи?

221. На руски јазик реченицата: Неговиот татко е учител, гласи:

222. Како ќе побараш боици од другарчето?

223. Кој е реден број од бројот 10?

224. Пронајди го изразот за поздравување на другарчето.

225. Што треба да се направи за да се испрати телеграма?

226. Прочитај и одговори:Михаил В. Ломоносов был удивительным
человеком. Его отец был рыбаком. Михаил хотел учиться, но
денег в семье не было. С севера России до Москвы он пошёл
пешком, чтобы учиться. Кем он стал?

227. Определи кој од дадените примери соодветствува на
реченицата: „Ние сакаме да танцуваме“.

228. Која форма е правилна? Где стоит лампа?

229. Како ќе дадеш некому совет?

230. Како ќе побараш молив од другарката?

231. Одбери го точниот одговор. Где стоит шкаф?



12. Руски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

232. Најди го соодветниот израз: Јас живеам во станбена зграда.

233. Каде патниците се качуваат на авион?

234. Пронајди го изразот за честитање Нова година.

235. Како учтиво се обраќаме на продавачката, кога сме во
продавница за леб?

236. Како ќе кажеш дека нешто ти се допаѓа?

237. Наташа и Андрей брат и сестра. Они прилежные ученики. В
школе все преподаватели говорят о них с уважением. Как
чувствуют себя их родители?

238. 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?

239. В Москве недалеко од Третьяковки непрерывно идёт много
народу. Все они приезжие и хотят пойти в Третьяковку. Что
такое Третьяковка?

240. Ако сакаш да помогнеш, кој израз ќе го користиш?

241. Реченицата: Сакам да јадам на руски јазик гласи:

242. Май - месяц цветения. В мае зеленеет трава, деревья
одеваются листвой, расцветают цветы. Какое это время года?
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243. Која форма на обраќање ја употребуваме кога сме во
продавница за облека?

244. Кој одговор е правилен кога прашуваме: Когда надо
завтракать?

245. Која форма во минато време од глаголот - бегать е точна?
Вчера утром ребята...

246. Како ќе замолиш за помош?

247. Сакаш да ти помогнат. Кој израз ќе го користиш?

248. Прочитај и одговори:Дерево может рассказать, где оно росло
– в лесу или на поляне. Если оно растёт на поляне, его ветви
тянутся во все стороны. Ствол такого дерева толстый. А в
лесу деревья защищают друг друга. Стволы у них тонкие и
стройные. Как выглядят деревья, которые растут на поляне?

249. Која форма во минато време од глаголот - съесть е точна, во
машки род трето лице еднина? Вчера на ужин он...

250. Заврши ја реченицата: Река даёт...

251. Все знают, что собаки и кошки враги. Мальчишки обижали
маленького котёнка, у которого были зелёные глаза и серая
шкурка. Он громко кричал от ужаса. Вдруг выскочила собака
и зарычала. Мальчишки испугались и убежали. Собака
подошла к котёнку и стала его лизать.Кто спас котёнка?

252. Што бил Пушкин?
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253. Како се согласуваш со нечие мислење?

254. Кое превозно средство го користиме во градот?

255. Вам надо дойти до метро. Спроси незнакомого.

256. Најди ја точната форма од глаголот услышать во минато
време множина: Вчера утром дети...

257. Твоите соученици од осмо одделение се викаат:

258. Што им е неопходно на спортистите?

259. Андрюша был крепким и смелым мальчиком. Он всегда
защищал тех кто послабее. Кому нужна защита?

260. Најди го изразот за изразување загриженост.

261. Која форма е правилна кога прашуваме за цена на книга?

262. Определи која форма е правилна: Урок русского языка
будет...

263. Ветрот ги носи жолтите лисја. Кое годишно време е тоа?

264. Како се нарекуваат животните кои живеат во шума?

265. Заврши ја реченицата: В мастерской ремонтируют...
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266. Алексей очень любит читать произведения Пушкина, Есенина
и Достоевского. Одним словом он любит книги. Чем
увлекается Алексей?

267. Која од наведените придавки е во проста компаративна
форма?

268. Маша приходит домой после уроков. Она обедает и сразу
готовит лекции на завтра. Она не любит откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня. Какая девочка Маша?

269. Одбери го точниот израз: Из фруктов я ем..

270. Пронајди ја точната форма: Кем любовались дети в зоопарке?

271. Одговори на прашањето: Снеговика делаем в какое время
года?  

272. Все знают, что собаки и кошки враги. Мальчишки обижали
маленького котёнка, у которого были зелёные глаза и серая
шкурка. Он громко кричал от ужаса. Вдруг выскочила собака
и зарычала. Мальчишки испугались и убежали. Собака
подошла к котёнку и стала его лизать.Как выглядит котёнок?

273. Пронајди ја формата во дателен падеж: В школе мы подарили
книгу...
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274. Прочитај го текстот и одговори: Все знают, что собаки и
кошки враги. Мальчишки обижали маленького котёнка, у
которого были зелёные глаза и серая шкурка. Он громко
кричал от ужаса. Вдруг выскочила собака и зарычала.
Мальчишки испугались и убежали. Собака подошла к котёнку
и стала его лизать. Что знаем о собаке и кошке?

275. Прочитај и одговори: Я не выучил стихотворение, которое
нам дали в школе. Я не слышал когда об этом сказал учитель.
Почему он не выучил стихотворение?

276. Прочитај го текстот и одговори: “Вот красивый дом. На
первом этаже этого дома находится магазин обуви.“ Значи тоа
е:

277. Мой друг устраивает выставку картин и приглашает нас.
Какая у него професия?

278. Кој од наведените зборови е глагол?

279. Најди го изразот за запознавање со непознато лице

280. Како ќе изразиш неодобрување за невниманието на другарот
на часот?

281. 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?

282. Определи го родот: Красивая женщина.          
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283. Прочитај и одговори:Маша приходит домой после уроков. Она
обедает и сразу готовит лекции на завтра. Она не любит
откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Какая
девочка Маша?

284. На кое превозно средство му се неопходни шини?

285. Пронајди го изразот за честитање нов стан.

286. Оља има роденден. Како ќе и го честиташ и што ќе и
посакаш?

287. Прочитај и одговори: Мальчики поехали на дачу отдыхать.
Там их ужалили пчёлы. Потом они ругались и плакали.
Почему они поругались?

288. Одговори одречно на прашањето: У тебя есть подруга?

289. Што им е неопходно на учениците?

290. Кои животни од наведените се домашни миленици?

291. Пронајди го изразот за поздравување на другарчето

292. Пронајди ја точната форма: Кем любовались дети в зоопарке?

293. Прочитај и одговори: Май - месяц цветения. В мае зеленеет
трава, деревья одеваются листвой, расцветают цветы. Что
происходит весной?
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294. Што им е неопходно на скијачите?

295. Дополни ја реченицата: В комнате... двери выкатился мяч.

296. Дополни ја реченицата: Я закончу школу...

297. Прочитај и одговори:В России в школе учаться 11 лет. Все
годы учёбы обычно проходят в одной школе, от первого до
одиннадцатого класса. Где учатся ученики с 1-11 класс?

298. Одбери го точниот израз: Из овощей я ем...

299. Како ќе замолиш да се затвори прозорот?

13. Физика

Ред.
бр.

Прашање

1. Наједноставниот струен круг може да биде составен:

2. Напонот ( U ) е потенцијална разлика меѓу две точки во
електричното поле. 

3. Електричниот напон се мери со направата:

4. Светењето на светилките во нашите домови го покажува:
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5. Насоката на магнетното поле на прав спроводник се
определува со:

6. Техничката насока на електричната струја во струјниот круг
е:

7. Полуспроводници се материјали кои:

8. Амперметарот во струјното коло се поврзува:

9. Волтметарот во струјното коло се поврзува:

10. Омовиот закон зе запишува со формулата:

11. Во еден електричен струен круг сериски се поврзани три
светилки кои светат. Ако средната светилка прегори тогаш:

12. Во еден електричен струен круг паралелно се поврзани три
светилки кои светат. Ако едната светилка прегори тогаш:

13. Зависноста на електричниот капацитет на кондензаторот од
плоштината на плочите е:

14. Лиснастите или блок кондензатори имаат голем капацитет
затоа што:

15. Потрошената електрична енергија на мерилата во нашите
домови се чита во:
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16. Ако на еден магнет му се скрши северниот пол тогаш:

17. Електромагнет е:

18. Комутаторот кај електромоторот служи за:

19. Електромагнетната индукција е појава за добивање на
електрична струја со помош на:

20. Генераторот е направа која:

21. Алтернаторот е:

22. Во Европа обично се користи наизменична електрична струја
со фреквенција од:

23. Направата која служи за промена на напонот и јачината на
наизменчната струја со непроменета фреквенција се вика:

24. Зголемувањето на спроводливоста на полупроводникот под
дејство на светлината се вика:

25. Зголемувањето на проводливоста на полупроводникот со
додавање на атоми од друг полупроводник се вика:

26. Полуспроводничката диода пропушта струја:

27. За определување на насоката на свртување на магнетната
игла важи правилото на:
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28. Ако јачината на електричната струја се пресметува по
формулата I  = Q / t    тогаш:

29. Ако електричниот отпор R зависи правопропорционално од 
должината на проводникот l , тогаш што ќе се случи ако
должината се зголеми 2 пати?

30. Како ќе се промени падот на напонот U ако отпорот R се
зголеми 3 пати?

31. Во еден електричен струен круг сериски се поврзани три
потрошувачи од кои секој има отпор од по 5 Ω. Колкав е
вкупниот отпор?

32. Ако извршената работа на електричната струја се пресметува
по формулата А = U · I · т,  тогаш времето ќе се пресмета по
формулата:

33. Ако низ светилка приклучена на градска мрежа тече струја со
јачина 2 ампери, тогаш електричната моќност (Р) изнесува:

34. Единица за магнетна индукција (В) е:

35. Електромагнетот по прекинувањето на струјното коло:

36. Електромоторот е направа која:

37. Најголемата оддалеченост на телото од рамнотежната
положба се вика:
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38. Ултразвукот е бран со фреквенција:

39. Ако шепотиме тогаш јачината на звукот при нашето
шепотење изнесува околу:

40. Што не е карактеристично за тонот?

41. Делфините меѓу себе комуницираат со помош на:

42. При одбивање на брановите, за упадниот и одбиениот агол
важи:

43. Звукот во воздухот се шири со брзина од:

44. Хармонична осцилација се извршува под дејство на сила при
која:

45. Ако во една секунда поминуваат 25 бранови тогаш
фреквенијата е:

46. Ако брзината со која се движи бранот е 10  m / s , а периодот
на осцилирање е 10  s , тогаш брановата должина изнесува:

47. Месечината:

48. Светлината се распростанува низ:

49. Прилагодувањето на окото на светлината се вика:



13. Физика

Ред.
бр.

Прашање

50. Светлината се движи со брзина од:

51. Далтонистот најчесто не може да ја разликува:

52. Ако леќата е подебела на средината, а потенка на краевите
тогаш таа се вика:

53. Виножитото е составено од вкупно:

54. Дисперзија на светлината настанува поради:

55. Телата коишто емитуваат светлина се нарекуваат:  

56. Кога се гледаме во рамно огледало, нашиот лик е:

57. Основна причина за прекршување на светлинатата е:  

58. Затемнувањето на Сонцето настанува кога Месечината се
наоѓа:

59. Заболекарот користи инструмент на кој има вградено:

60. Лажицата во домаќинствата претставува:

61. Кој од следниве елементи не е елемент на сферно огледало?

62. Тотална рефлексија настанува кога светлината:
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63. Полихроматската светлина е составена:

64. Имагинарен фокус е карактеристичен за:

65. Ако фокусното растојание е f =10 cm , тогаш радиусот на
сферата од огледалото:

66. Ако релативниот индекс на прекршување на светлината на
првата средина во однос на втората изнесува n 1/2 =2, а
брзината на светлината во првата оптичка средина  c 1 = 60 k
м/ s , тогаш брзината на светлината во втората оптичка
средина c 2

67. Која е причината за разложување на белата светлина?

68. Ако јачината на леќата е Ј = 2 d , тогаш фокусното
растојание е:

69. Ако големината на ликот L е производ од зголемувањето на
лупата U и големината предметот P тогаш:

70. Јачината на леќа со фокусно растојание 5 cm изнесува:

71. Електроните се:

72. Атомското јадро е составено од:

73. Кој од долунведените зраци има најголема продорна моќ?
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74. Ако во атомските  јадра на еден ист елемент  има ист број на
протони, а различен број на неутрони станува збор за:

75. Сиверт ( Sv ) е единица мерка за:

76. Ако  пластичен чешел протриеме со волнена крпа и потоа го
приближиме кон иситнети парчиња од хартија, парчињата од
хартија :

77. Електроскопот е направа за :

78. Просторот во кој си заемнодејствуваат наелектризираните
тела се вика:

79. Изолаторите се материјали кои:

80. Галванометарот е инструмент кој мери:

81. Напонот на електричната струја во градската мрежа е:

82. Неподвижниот дел на електромоторот се вика:

83. Соленоид е:

84. Околу спроводник низ којшто тече електрична струја се
јавува:

85. Осигурувачите служат за да го:



13. Физика

Ред.
бр.

Прашање

86. Човечкото срце може да ја прекине својата работа ако низ
него помине струја со јачина од:

87. Инструментот за мерење на моќноста на електрична струја се
вика:

88. Преносители на електрична струја кај металите се:

89. Каков распоред имаат силовите линии кај прав проводник?

90. Во проводник НЕ се индуцира струја:

91. Насоката на индуцираната струја се определува:

92. Никола Тесла го/ја открил:

93. Од што зависи големината на Амперовата сила?

94. Јачината на магнетното поле на соленоидот зависи од:

95. Каде е најголема јачината на магнетното поле на кружниот
проводник?

96. Амперметри се инструменти со кои може да се мери:

97. Отклонот на магнетната игла, која се наоѓа во близина на
прав проводник, зависи од:
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98. За да ја определиме насоката на магнетното поле кај
соленоид, го користиме:

99. Колкава вредност има индуцираната струја во моментот на ¾
од периодот?

100. Колку пати во 4 секунди индуцираниот напон има вредност
нула?                                                                                     
              (ако рамката се завртува еднаш во 1 секунда)

101. Инфразвукот е бран со фреквенција:

102. При мерење на длабочината на водата, растојанието s кое
сигналот го изминува од испраќањето до враќањето во
приемникот изнесува:

103. Што се случува со фокусното растојание на собирна леќа
кога таа ќе се потопи во вода?

104. Полупречникот на кривината на вдлабнато сферно огледало
изнесува 20 m . Колкаво е фокусното растојание на ова
огледало?

105. Може ли упадниот агол кај рамно огледало да биде поголем
од 90<sup>о</sup> ?

106. Текстот во книгата може да се чита со помош на две леќи со
различно фокусно растојание. Со помош на која леќа буквите
ќе бидат поголеми?
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107. Дали белата светлина се разложува и при поминување низ
очната леќа?

108. Ендоскоп е направа за:

109. Радиоактивноста ја откриле:

110. Протоните и неутроните со заедничко име се викаат:

111. Електрична струја кај металите претставува:

112. При експлозија (неправилно осцилирање на звучниот извор)
се добива:

113. Длабочината на водата h, се одредува мерејќи го
растојанието ѕ кое сигналот го изминува од изворот на
сигналот до дното и обратно од дното до приемникот и е
дадено со релацијата:

114. Бранот кај кој честиците осцилираат во правецот на
ширењето на бранот се вика:

115. Радиоактивноста се јавува во вид на:

116. Изворот на светлината се дели на:

117. Насоченото движење на електричните полнежи од едно на
друго место се вика: 
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118. Со зголемување на должината на спроводникот,
електричниот отпор:

119. Омовиот закон се однесува на зависноста на јачината на
струјата од:

120. Направата која го собира позитивниот електрицитет на
едната плоча, а негативниот на другата се вика:

121. Единица мерка за електричен капацитет е:

122. Која од долунаведените ознаки е ознака на единицата мерка
за моќност?

123. Ако го скршиме магнетот на два еднакви дела ќе добиеме:

124. Јужниот магнетен пол на Земјата се наоѓа во близината на:

125. Единица за магнетна индукција е:

126. Магнетната сила со која магнетното поле дејствува на
спроводникот се вика:

127. Струјата која се добива во затворен спроводник со помош на
променливо магнетно поле се вика:

128. Трансформаторот е направа со која може да се менува:
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129. Полуспроводничката диода секогаш пропушта струја само
во: 

130. Заемното дејство на наелектризираните тела се одвива во
одреден простор кој се вика:

131. Распаѓањето на солите, базите и киселините на нивните
составни делови се вика:

132. Волтметарот во струјното коло со изворот или потрошувачот
секогаш се врзува:

133. Кој од долу наведените изрази се однесува на падот на
напонот:

134. Одговори колкав е вкупниот отпор на кругот ако се сврзани
сериски отпорници со отпори:     2 Ω, 5 Ω, 3 Ω и 10 Ω.

135. Работата што ја извршува електричната струја во струјниот
круг се изрзува со формулата:

136. Производот на напонот и јачината на електричната струја се
нарекува:

137. Инструментот за мерење на моќноста се вика:

138. Просторот во кој дејствуваат магнетните сили се вика:

139. Што ќе се случи кога ќе го прекинеме струјното коло во кое е
сврзан електромагнетот?



13. Физика

Ред.
бр.

Прашање

140. Која од долунаведените формули е формула за магнетен
флукс?

141. Електромоторот е електричен апарат  којшто електричната
енергија ја претвора во:

142. Генераторите се електрични машини кои произведуваат
електрична енергија, кај кои е применета  појавата:

143. Протриената стаклена прачка со свилена крпа е секогаш
позитивно наелектризирана. затоа што има:

144. Металите се спроводници на електрицитетот, затоа што
имаат:

145. Колкаво количество електричество изразено во кулони,
поминало за 5 секунди низ напречниот пресек на
спроводникот низ кој тече струја со јачина од 5 А?

146. Кој од долунаведените изрази ја дава разликата на
потенцијалите, односно напонот?

147. Ако волтметарот покажува напон од 50 mV, тогаш колку
волти се тоа?

148. Дадената бројна вредност за отпор од 2500 Ω изразена во КΩ
изнесува:

149. Преминувањето на бранот од една во друга средина се вика:
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150. Брзината на звукот во воздухот изнесува:

151. При одбивањето на брановите, секогаш упадниот и одбиениот
агол меѓу себе се:

152. Низ празен простор (вакуум) звукот:

153. Звучните бранови најбрзо се шират низ:

154. Јачината на звукот при нормален разговор изнесува
приближно:

155. Ехото е појава која е поврзана со:

156. Појавата на одбивање на светлината се вика:

157. Разложувањето на светлината, кога таа минува низ оптичка
призма се вика:

158. При разложувањето на светлината се добиваат различни бои
кои се викаат:

159. Леќите кои во средината се подебели, а на краевите потенки
ги викаме:

160. Далековидното око блиските предмети ги гледа:

161. Кратковидното око блиските предмети ги гледа:
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162. Во случај кога не може да се разликува црвената боја од
зелената, тогаш тој недостаток на окото е познат под името:

163. Кога светлината преминува од една проѕирна средина во
друга, таа ја менува насоката на распостранување. Оваа
појава се вика:

164. Која од долунаведените ознаки е ознака за фокусното
растојание?

165. Најмалото количина на светлинска енергија се вика:

166. Која од долунаведените средини НE е оптичка средина?

167. Светлината во просторот се распространува: 

168. Брзината на светлината е најголема во:

169. Фатаморгана се јавува како резултат на појавата:

170.  Ако фокусното растојание на леќата f = 0,5 m, ќе добиеме
јачина на оптичка леќа од:

171. Кој од долунаведените составни делови на окото ја
определува бојата на  окото?

172. Способноста на окото да ја менува дебелината на очната леќа
се вика?
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173. Растојанието до најблиските предмети кои окото ги фокусира
без да се напрега се нарекува:

174. Која е причината за разложување на белата светлина?

175. Редниот (атомскиот) број на атомот го дава бројот на:

176. Алфа зраци се атомски јадра на:

177. Колку електрони има атомот на елементот магнезиум со масен
број 24 и реден број 12?

178. Елементите кои имаат ист реден број, а различна атомска
маса се викаат:

179. Гама зраците преставуваат:

180. Вкупниот број на протони и неутрони во атомското јадро го
дава:

181. Радијацијата може да се открие со помош на Вилсонова
комора и:

182. Процесот на пренесување на осцилаторното движење од едни
на други честички во дадена средина се вика:

183. Протоните се:

184. Бета зраците претставуваат:
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185. Бројот на протони во атомот на елементот хелиум со  реден
број 2 изнесува:

186. Дали радиоактивните зраци алфа, бета и гама се отклонуваат
во електрично поле?

187. Законот за прекршување на светлината уште е познат и како:

188. Светлинатата кога наидува на гранична површина меѓу две
оптички средини:

189. Кај осцилаторните движења врската помеѓу периодот и
фреквенцијата е дадена со релацијата:

190. Со разложување на белата сончева светлина од капките вода
во воздухот се добива:

191. За светлината важи законот за: 

192. Светлината претставува:

193. Според законот за одбивање на светлината, ако упадниот
агол е 30<sup>о</sup>, тогаш аголот на одбивање ќе
изнесува:

194. Недостатокот на окото да ги препознава боите, се вика:

195. Јачините на струите во примарот и секундарот на
трансформаторот се:



13. Физика

Ред.
бр.

Прашање

196. Меѓу напонот на примарот и напонот на секундарот кај
трансформаторот постои:

197. Звучните бранови се:

198. Бранот кај кој честиците осцилираат нормално на правецот
на ширењето на бранот се вика:

199. Светлинските зраци во светлинскиот сноп може да бидат:

200. Појавата тотална рефлексија се применува кај:

14. Француски (Втор странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

1. Кој од дадените зборови означува превозно средство?   

2. Кој од наведените не е пишан медиум? 

3. Кој збор означува дел од човечкото тело?

4. Кој од овие зборови е поврзан со телевизиска програма?

5. Облека купуваме во:
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6. Каде може да одиме на летување?

7. Кој од овие зборови НЕ е од областа на писмената
кореспонденција?

8. Кој предмет се изучува во основно училиште? 

9. Кога праќаме писмо адресата ја пишуваме на:

10. Кој од овие производи ќе го најдеме на мени?

11. Со кој збор ќе именуваш професија во училиште?

12. Кога тргнуваме на патување ги подготвуваме нашите :

13. Кој од овие глаголи означува активност за време на забава?

14. Со кое превозно средство патуваме по море?

15. Кој од овие зборови означува предмет во домот?

16. Кој збор означува прибор за јадење?

17. Кој од овие зборови означува стрип?

18. Кој од следниве зборови НЕ припаѓа на областа на музиката?
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19. Зборот acteur е поврзан с o:

20. Доврши ја реченицата: On achète des livres______________.

21. Виктор Иго е познат:                    

22. Одбери збор со кој ќе ја пополниш следната реченица : La
chimie , c’est ................................... préférée.

23. Дополни ја реченицата: Le docteur travaille à l’hôpital et il
................... les malades .

24. Дополни го зборот што недостасува : Allo, C`est Monique à
l’appareil. Pouvez- vous me ……………. Jean, s’il vous
plaît?           

25. Дополни го  зборот што недостасува: Allo, C ’ est Paul. Je
laisse __________ pour Claudine.

26. Пронајди кој збор недостасува според смислата на
реченицата: Au magasin des vêtements on achète
_______________.

27. Кој од овие спортови се игра со топка?

28. Дополни ја реченицата: J’écris des SMS sur _______________.

29. Дополни ја реченицата: Je mets des pâtes dans___________.
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30. Доврши ја реченицата: J`ai pris c es médicaments selon les
conseils du ___________ 

31. Доврши ја реченицата: J’aime la nature et je vais
souvent_______________.

32. Дополни ја реченицата: Je voyage souvent___________.

33. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: On va dans une
agence de voyage pour organiser_______________ .

34. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Je voudrais u n
chemisier__________ .

35. Дополни ја реченицата: Je vais au théâtre pour
voir_______________.

36. Најди го глаголот којшто е употребен во conditionnel présent .

37. Одбери ја правилната форма на глаголот.

38. Дополни ја реченицата: ________sont tes actrices préférées?

39. Избери ја правилната форма на глаголот во imparfait :

40. Избери ја точната форма на participe passé   од глаголот
attendre .

41. Кој од овие глаголи е сменет воimparfait?
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42. Употреби ја точната присвојна придавка во реченицата : Mon
chien est petit , et _______ ?

43. Најди го прилогот кој е точно изведен од придавката rapide.

44. Употреби ја соодветната заменка: Ma maison est plus grande
que_______.

45.  Одбери кој партицип од глаголот vouloir треба да се
употреби во реченицата: Il a _________venir, mais il n`a pas 
pu.

46. Определи која форма на придавката треба да се
употреби:________ les week-ends je vais à Paris.

47. Дополни ја реченицата:_________ jour je téléphone à ma
grand-mère.

48. Во која од овие реченици  точно е употребена прилошката
заменка?

49. Во која од овие реченици точно е сменет глаголот se
promener во passé composé ?

50.  Определи која релативна заменка ќе ja употребиш: C’est la
musique ______ j’adore .

51.  Претвори  ја следната реченица  во индиректен говор: La
mère dit à Claude:  Entre! 
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52.  Определи која реченица е во соодветен индиректен говор:
Qu’est-ce que vous mangez?

53.  Определи која реченица е спротивна на дадената:  Personne
de mes amis n`est arrivé.

54. Определи кој е индиректниот говор на реченицата: Qu`est-ce
que vous cherchez?

55. Определи која заменка треба да се употреби наместо
подвлечените зборови во реченицата: Ma voiture est plus
rapide que la voiture de Michel.

56. Со која реченица учтиво ќе прашаме?

57.  Одговори во која реченица е правилно употребена заменката
за директен предмет наместо подвлечените зборови во
реченицата: Je trouve ta voisine très sympa.

58. Определи во која реченица е правилно употребена
заменката: C`est l`anniversaire de mon
oncle.                               

59. Определи го соодветниот одговор на прашањето: Vous allez
au restaurant?

60. Претвори  ја следната реченица во индиректен говор: Dites-
lui : Elle arrive.

61. Во која од овие реченици  точно се употребени глаголите во
минато време?
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62. Определи кој збор треба да стои на празното место во
реченицата: J’écoute _______ à la radio.

63. Со кој израз ќе посакаш некому пријатно јадење?        

64. Одговори што искажува реченицата:  Entrée interdite!    

65. Како започнуваме при раскажување?

66. Како ќе советуваш некого?

67. Како се искажува двоумење?                           

68.   Со која реченица може да се искаже забрана?       

69. Сакаш да го побараш твојот другар по телефон. Која
реченица ќе употребиш?

70. Со кој израз може да дадеме совет некому?

71. Избери ја реченицата со која даваме совет.

72. Најди го сврзникот што го употребуваме за завршување
приказна.          

73. Во која реченица не изразуваме дилема?          
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74. Со која реченица искажуваме интерес за нешто?  
                           

75. Која реченица претставува почеток на приказната? 

76. Во која реченица има пренесување на порака?       

77. Одговори што искажуваме со реченицата: Quelle bonne
surprise!

78. Изразот pour résumer…  го употребуваме за:

79. Одговори што искажува реченицата: Interdit de
stationner!                    

80. Одговори што искажуваме со реченицата: C`est peut-être ma
soeur au téléphone.

81. Определи што изразува реченицата: Je vous conseille de
mettre            un pull-over, il fai t froid.

82. Одговори за што станува збор во следната реченица: Donc,
vous ne connaissez pas cet endroit !

83. Во реченицата: - C`est Paul à l'appareil. Dites-lui que je viens à
sa fête:   

84.  Одговори што се искажува со следната реченица: N’oubliez
pas dе prendre un parapluie!                     
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85. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.  
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,      
        Maman.   Во текстот станува збор за:

86. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата. 
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Мајка ѝ на Флоренца тој ден не се враќа дома
да јаде бидејќи:                

87. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Што прави вообичаено мајка ѝ на Флоренца
 на паузата за ручек?                               

88. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Каква обврска има Флоренца?            
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89. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Кој ќе го подготвува тестото за
палачинки?                

90. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.  
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Што остава мајката?                                       
 

91. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.  
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Кога се враќа мајката?                                    
     

92. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Cher Paul, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du ski
à Bisanne. Luc nous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Claude et
Nadine   Кој го праќа писмото?      
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93. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Cher Paul, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du ski
à Bisanne. Luc nous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Claude et
Nadine Каде ќе бидат сместени?           

94. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Cher Paul, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du ski
à Bisanne. Luc nous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Claude et
Nadine За кое годишно време се работи?    

95. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Cher Paul, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du ski
à Bisanne. Luc nous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Claude et
Nadine Во писмото се предлага:         

96. Прочитај го исказот и одговор и точно на прашањата.      Tous
les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention aux
bagages.       За што се работи во текстот?        

97. Прочитај го исказот и одговор и точно на прашањата.      Tous
les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention aux
bagages.  Каде може да се слушне текстот?                

98. Прочитај го исказот и одговор и точно на прашањата.      Tous
les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention aux
bagages.  На што треба да внимаваат патниците?             



14. Француски (Втор странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

99. Прочитај го исказот и одговор и точно на прашањата.      Tous
les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention aux
bagages.    Каде се наоѓаат патниците?              

100. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.  
        Florence,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille cet
après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
           Maman. Le Coca, тоа е:                                  

101. Одговори кој збор означува превозно средство.  

102. Кој од наведените е пишан медиум? 

103. Најди го зборот што означува дел од човечкото тело.

104. Кој од овие зборови НЕ е поврзан со телевизиска програма?

105. Каде одиме за да гледаме филм?

106. Каде може да одиме на одмор?

107. Кој од овие зборови е од областа на писмената
кореспонденција?

108. Кој од овие зборови е поврзан со Интернетот?

109. Кој поим Не означува десерт?
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110. Кој од овие производи е главно јадење?

111. Најди го зборот што означува професија во училиште.

112. Определи го зборот што е поврзан со патување.

113. Одговори кој од овие глаголи означува активност за време на
забава.

114. Со кое превозно средство не патуваме по копно?

115. Определи го зборот што означува предмет во домот.

116. Кој збор НЕ означува прибор за јадење?

117. Кој од овие зборови означува географски поим?

118. Кој од следниве зборови  припаѓа на областа на музиката?

119. Зборот médecin е поврзан сo:

120. Koj збор означува дел од човечкото тело?

121. Во кој од наведените локали НE  може да јадеме?

122. Писмото го праќаме во:
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123. Пополни ја реченицата: Devant  _____ il y a un jardin.

124. Доврши ја реченицата: Je fais des crêpes avec des _______ . 

125. Зошто одиме во туристичка агенција? 

126. Доврши ја реченицата: J’allume___________.

127. Пронајди кој збор недостасува според смислата на
реченицата: Au magasin de vêtements on
achète_______________.

128. Дополни ја реченицата: On écrit avec_____________.

129. Сообраќајот го регулира________.

130. Доврши ја реченицата: Je vais souvent à la discothèque
pour____________.

131. Дополни ја реченицата: Je mets le thé dans___________.

132. Дополни ја реченицата: За предјадење земам___________.

133. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Je voudrais une
veste __________.

134. Доврши ја реченицата со збор што означува боја: Je porte
souvent un pantalon________________.
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135. Доврши ја реченицата: Je vais souvent au cinéma pour
regarder_____________.

136. Кој од понудените глаголи е сменет во conditionnel présent?

137.  Пополни ја реченицата со точната форма од глаголот
prendre: Ils ____________ le train pour aller en France.

138. Дополни ја реченицата: ________est ta chanteuse préférée?

139. Одговори кoј од овие глаголи е сменет во imparfait.

140. Избери ја точната форма на participe passé  од глаголот
pouvoir.

141. Која е правилната форма на глаголот regarder во второ лице
еднина во imparfait?

142. Употреби ја точната присвојна заменка во реченицата: Ma
maison  est petite, et _______ ?

143. Кој од следниве прилози е точен?

144. Употреби ја соодветната заменка: Mon frère est plus grand
que_______.

145. Одбери кој партицип од глаголот pouvoir треба да се
употреби во реченицата: Il a voulu venir, mais il n`a pas 
______.
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146.  Определи која форма на придавката треба да се употреби: 
Je passe ________ mes vacances à la mer.

147. Во која реченица придавката beau е точно употребена?

148. Koja e точната форма на participe passé од глаголот  voir ?

149. Пополни ја реченицата со замeнка за директен предмет: Tu
connais la copine de Mathieu? Oui , je _________connais. 

150. Определи која релативна заменка ќе ja употребиш: C’est le
chanteur ______ donne un concert.

151. Пополни ја реченицата со соодветниот прилог за количина:
Je n’ai pas __________________argent d’acheter une nouvelle
voiture.  

152. Пополни ја реченицата со соодветниот збор: Je suis
_________ de ranger ma chambre.

153. Определи која реченица е спротивна на дадената: Personne
de mes amies n`est arrivée.

154. Одговори на прашањето искажувајќи присвојност: Ces livres
sont à tes cousines? Oui ,ils sont _______.   

155. На следното прашање  одговори негативно: Tu as vu
quelqu’un?



14. Француски (Втор странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

156. Дадената реченица стави ја во заповеден начин: Tu
m’écoutes.

157. Одговори во која реченица е правилно употребена заменката
за директен предмет наместо подвлечените зборови во
реченицата: Je trouve ton cousin très sympa.

158. Избери  го соодветниот одговор на прашањето: Vous allez au
café?

159. Одговори во која реченица е правилно употребена
присвојната придавка: C`est  la maison de Nicolas et Claude.

160. Пополни ја реченицата со точниот израз:
 __________________un professeur?

161. Во која од овие реченици точно се употребени минатите
времиња?

162. Определи којa придавка треба да стои на празното место во
реченицата: J’écoute _______ emission  à la radio.

163. Со кој израз ќе посакаш среќен пат? 

164. Со изразот:  Je pense que …  се искажува:

165. Со која реченица се организираме за забава?

166. Одговори како ќе одговориш потврдно на покана.
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167. Што велиш кога се двоумиш?                             

168. Одбери ја реченицата со која се изразува забрана.    

169. Што велиме кога бараме некого по телефон?

170. Сакам да научам француски јазик, што би ми советувале?

171. Кој е правилниот совет?

172. Што употребуваме кога завршуваме приказна? 

173. Како бараме објаснување?

174. Во продавница те прашуваат за големината на облеката со
една од следниве реченици. Која?

175. Која реченица претставува крај на приказната? 

176. Пополни ја реченицата со соодветниот израз:  Bonjour! Ici
M.Lafont._____________________________à M.Laffitte, s’il
vous plaît.

177. Одговори кој е соодветниот одговор по телефон на следното
прашање: Allô, je suis bien au 02 31 36 50?

178. На  прашањето: Pardon Monsieur, pour aller à la poste? ќе
одговориме со:
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179. Со реченицата: On est quel jour? бараме информација за:

180. На прашањето: Quelle heure est-il? ќе одговориме со:

181. На прашањето: Quel temps fait-il aujourd’hui? ќе одговориме
со:

182. Исказот: Veuillez agréer, Monsieur mes salutations distinguées. 
се употребува за завршување на :

183. Со реченицата: Tu pourrais acheter la veste bleue. се
искажува:   

184. Одговори што се искажува со следната реченица: Vous
devriez attendre le médecin.

185. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de fièvre. Aujourd’hui matin je suis alléе
chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de prendre
des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !          
                                                                                   
           Patricia    Оваа порака е упатена на:
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186. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de fièvre. Aujourd’hui matin je suis alléе
chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de prendre
des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !          
                                                                                   
           Patricia Патриција не може да оди на забавата
бидејќи:   

187. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de fièvre. Aujourd’hui matin je suis alléе
chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de prendre
des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !          
                                                                                   
           Patricia Патриција има болка во :

188. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de fièvre. Aujourd’hui matin je suis alléе
chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de prendre
des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !          
                                                                                   
           Patricia Докторот ѝ препорачал на Патриција да:
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189. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de fièvre. Aujourd’hui matin je suis alléе
chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de prendre
des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !          
                                                                                   
           Patricia Патриција му посакува на Клемент:    

190. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde 
d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.    
     Caroline   Оваа порака е упатена на:   

191. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde 
d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.    
     Caroline Каде ќе биде организирана забавата?  

192.   Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde 
d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.    
                   Caroline Кога се организира забавата?              
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193.   Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde 
d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.    
     Caroline Одговори што значи реченицата од текстот: Et
puis, on peut prendre un bain dans la piscine.     

194. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.     Chère Léa, Étienne et moi, nous sommes
actuellement à Barcelone, chez Alicia. Nous sommes arrivés
vendredi en avion. Samedi, Alicia et moi, nous sommes allées
faire des courses. Nous avons marché toute la journée. Le soir,
nous sommes allés au restaurant toutes les trois et nous
sommes rentrées à deux heures du matin. Nous avons passé une
excellente soirée! Ce matin, nous avons visité le musée  Picasso
et, cet après-midi, nous sommes allés au parc Güell. C’est
magnifique! Nous rentrons dans deux jours. À bientôt. Bisous,
Mathilde   Кој отпатувал во Шпанија?

195. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.     Chère Léa, Étienne et moi, nous sommes
actuellement à Barcelone, chez Alicia. Nous sommes arrivés
vendredi en avion. Samedi, Alicia et moi, nous sommes allées
faire des courses. Nous avons marché toute la journée. Le soir,
nous sommes allés au restaurant toutes les trois et nous
sommes rentrées à deux heures du matin. Nous avons passé une
excellente soirée! Ce matin, nous avons visité le musée  Picasso
et, cet après-midi, nous sommes allés au parc Güell. C’est
magnifique! Nous rentrons dans deux jours. À bientôt. Bisous,
Mathilde Што правеле во саботата?   
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196. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.     Chère Léa, Étienne et moi, nous sommes
actuellement à Barcelone, chez Alicia. Nous sommes arrivés
vendredi en avion. Samedi, Alicia et moi, nous sommes allées
faire des courses. Nous avons marché toute la journée. Le soir,
nous sommes allés au restaurant toutes les trois et nous
sommes rentrées à deux heures du matin. Nous avons passé une
excellente soirée! Ce matin, nous avons visité le musée  Picasso
et, cet après-midi, nous sommes allés au parc Güell. C’est
magnifique! Nous rentrons dans deux jours. À bientôt. Bisous,
Mathilde Каде се забавувале?

197. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                            Corine et Frédéric Ont la joie de
vous faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et
religieuse seront célébrées                      le samedi 2 juin 2014
à 16h 30 à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous
serions heureux de vous retrouver après  les cérémonies  
                  Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont        
     M. et Mme Charles                                                             
     Текстот претставува:  

198. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                      Corine et Frédéric Ont la joie de vous
faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et religieuse
seront célébréеs                      le samedi 2 juin 2014 à 16h 30 à
la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous serions heureux
de vous retrouver après  les cérémonies                     Au ”
Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont              M. et Mme
Charles Каде се организира коктелот?   
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199. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                      Corine et Frédéric Ont la joie de vous
faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et religieuse
seront célébréеs                      le samedi 2 juin 20 14 à 16h 30
à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous serions
heureux de vous retrouver après  les cérémonies                    
Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont              M. et
Mme Charles Кој ќе се венча?        

200. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                      Corine et Frédéric Ont la joie de vous
faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et religieuse
seront célébrées                      le samedi 2 juin 20 14 à 16h 30
à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous serions
heureux de vous retrouver après  les cérémonies                    
Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont              M. et
Mme Charles Кога ќе се случи настанот?   
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1. Кој од дадените зборови означува превозно средство?   

2. Кој поим НЕ претставува установа?            

3. Кој од наведените НЕ е пишан медиум? 

4. Кој збор НЕ е соодветен за реченицата: J`ai deux_______.
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5. Кој од овие зборови е поврзан со телевизиска програма?

6. Облека купуваме во:

7. Одговори каде може да одиме на одмор.

8. Кој од овие зборови не е од областа на писмената
кореспонденција?

9. Кој од овие зборови означува географски поим?

10. Кој предмет се изучува во основно училиште? 

11. Виктор Иго е познат:                

12. Кога праќаме писмо адресата ја пишуваме на:

13. Кој од овие производи ќе го најдеме на мени?

14. Замени го подвлечениот збор со  неговиот синоним: Tu vois la
voiture là- bas! 

15. Што од ова не се става на плико?

16. Кој од наведените зборови означува природни убавини?

17. Кога тргнуваме на патување ги подготвуваме нашите:
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18. Во ресторан по оброкот келнерот ни дава:

19. Кој од овие глаголи означува активност за време на забава?

20. Со кое превозно средство патуваме по море?

21. Отпадоците ги фрламе во:

22. Кој од овие зборови означува предмет во домот?

23. Одговори кој збор означува прибор за јадење.

24. Кој од овие зборови означува стрип?

25. Кој од следниве зборови НЕ припаѓа на областа на музиката?

26. Зборот  acteur е поврзан со:

27. Дополни ја реченицата: La biologie, c’est
................................... préférée.

28. Дополни ја реченицата: Le médecin travaille à l’hôpital et il
................... les malades.

29. Одговори кој збор недостасува: Allô, c`est Monique à
l’appareil. Pouvez- vous me ……………. Jean, s’il vous plaît?
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30. Пополни ја реченицата со збор што означува чувство: Ils sont
………………de vous inviter à leur fête familiale.

31. Одговори за што станува збор во следната реченица:
Aujourd’hui, il fait froid, il fait 2 degrés.

32. Дополни со зборот што недостасува: Allô, c`est Paul. Je laisse
__________ pour Claudine.

33. Дополни ја реченицата: Au magasin de vêtements on
achète___________.

34. Кој од овие спортови се игра со топка?

35. Дополни го точниот збор: J’écris des SMS sur _____________.

36. Пополни ја реченицата со збор што означува чувство: Je suis
………………de vous inviter à mon anniversaire.

37. Дополни ја реченицата: Je mets des pâtes dans___________.

38. Доврши ја реченицата: J`ai pris les médicaments de
 l`ordonnance, selon les conseils du ___________. 

39. Доврши ја реченицата: J’aime la nature et je vais
souvent_______________.

40. Дополни ја реченицата со збор што означува превозно
средство: Je voyage souvent___________.
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41. Пополни ја реченицата со соодветниот збор: Anne, tu mets
________ sur la table? On va déjeuner.

42. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: On va dans une
agence de voyage pour organiser_______________

43. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Je voudrais un
chemisier__________

44. Дополни ја реченицата: Je vais au théâtre pour
voir_______________.

45. Подвлечениот збор во реченицата замени го со показна
заменка:  Сette chanson est de Céline Dion. C’est  ........... que
tu aimes?

46. Најди го глаголот којшто е употребен во conditionnel présent.

47. Одбери ја правилната форма на повратниот глагол во passé
composé.

48. Определи кој збор треба да стои на празното место во
реченицата: ________sont tes plats préférés?

49. Избери ја правилната форма на глаголот во imparfait.

50. Кој од овие глаголи е сменет во passé composé?

51. Дополни ја реченицата со соодветната придавка: J’invite
_____ les amis à la fête.
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52.  Дополни кој збор недостасува за индиректен говор во
прашална реченица: J`aurais voulu savoir……… la gare est loin
d`ici.                            

53. Определи која показна заменка треба да се употреби: Je
n`aime pas cette robe-ci.  Passe-moi_______.

54. Која реченица е во блиско минато време (passé récent)?  

55. Определи кој од понудените  глаголи е сменет во Imparfait.

56. Во која реченица е правилно употребена придавката
nouveau?

57. Употреби ја точната присвојна заменка во реченицата: Mon
vélo est petit, et ___________?

58. Кој од следниве прилози е точно образуван од придавката
rapide?

59.  Одговори која форма на придавката треба да се употреби:
….. les filles vont à Paris.

60. Одговори која заменка треба да се употреби: Ma maison est
plus grande que __________.

61.  Определи кој партицип од глаголот  pouvoir треба да се
употреби: Il a voulu venir, mais il n`a pas ____.
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62. Определи која форма на придавката треба да се употреби:
….. les week-ends je vais à Nice.

63. Пополни ја реченицата:_________ jour je téléphone à ma
grand-mère.

64. Во која од овие реченици е точно употребена заменката?

65. Во која од овие реченици е точно употребено времето passé
composé?

66. Дополни ја реченицата: J`achète à mes enfants ______ ils
veulent.

67. Определи која релативна заменка ќе ja употребиш: C’est la
musique ............  j’adore.

68. Претвори  ја следната реченица во индиректен говор: La
mère dit à Pierre: Viens!

69. Заокружи ја соодветната одречна форма на реченицата:  Elle
aime quelqu’un de ces garçons?

70. Избери ја реченицата во која подвлечениот збор е заменет со
заменка за директен предмет: Tu vois  souvent ta grand-mère?

71. Определи која реченица е во соодветен индиректен говор:    
                             Qu’est-ce que vous mangez?    
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72. Определи ја реченица која е спротивна на дадената: Personne
de mes amies n`est arrivé.

73. Определи кој е индиректниот говор на реченицата: Qu`est-ce
que vous cherchez?

74. Определи која заменка треба да се употреби наместо
подвлечените зборови во реченицата: Ma voiture est plus
rapide que la voiture de Michel.

75. Со која реченица учтиво ќе прашаме?

76. Одговори во која реченица е правилно употребена заменката
за директен предмет: Je trouve ta voisine très jolie.

77. Одговори во која реченица е правилно употребена
заменката: Je téléphone à ma mère.                               

78. Определи го соодветниот одговор на прашањето: Vous allez
au restaurant?

79. Претвори  ја следната реченица во индиректен говор : Dites-
lui: I l va venir.

80. Во која од овие реченици точно се употребени минатите
времиња?

81. Пронајди ја одречната форма на реченица: Ј’aime quelqu’un.

82. Со која од овие реченици се искажува причина?



15. Француски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

83. Определи кој збор треба да стои на празното место во
реченицата: Je regarde _______ à la télévision.

84. Одговори што искажуваме со следнава реченица: J’aimerais
être riche.   

85. Со кој израз ќе посакаш некому пријатно јадење?        

86. Одговори што искажува реченицата:  Entrée interdite!    

87. Како започнуваме при раскажување?

88.  Како ќе советуваш некого?

89. Како ќе го искажеш твоето двоумење?                             

90. Одбери ја реченицата со која се изразува забрана:     

91. Одговори што велиме кога бараме некого по телефон.

92. Определи кој израз НЕ одговара на следната изјава: Léa a
gagné au loto!

93. Сакам да научам француски, што би ми советувал?

94. Како изразуваме жалење?

95. Како изразуваме ветување?
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96. Определи кој е правилниот совет:  Il pleut dehors.

97. Одговори што искажуваме со следниот исказ:  Pardon,
comment  aller à Paris?    

98. Со реченицата: Tu devrais faire attention en traversant la rue,
се искажува:  

99. Одговори што искажува реченицата: Défense de
fumer!                    

100. Одговори што искажуваме со реченицата: Quelle belle
surprise!

101. Која реченица претставува почеток на приказната? 

102. Одговори за што станува збор во следната реченица: Donc,
vous ne connaissez pas cet endroit!

103. Со која реченица искажуваме интерес за нешто?  
                           

104. Изразот  "pour résumer…"  го употребуваме за:

105. Како ќе го искажеш твоето изненадување кога ќе ги најдеш
изгубените клучеви?

106. Kако би одговорил на следниот исказ: Je ne peux pas venir à
ton anniversaire.
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107. Во која реченица НЕ изразуваме дилема?  

108.  Одговори што искажуваме со реченицата: C`est peut-être ma
mère au téléphone.

109. Пронајди го изразот со исто значење: Quelle joie!
                                       

110. Определи што изразува реченицата: Je vous conseille de
mettre            un pull-over, il fai t froid.

111. Во која реченица има пренесување на порака?       

112. Определи со која реченица даваме коментар на исказот:
Malheureusement, le voyage est annulé.

113. Одговори што ќе направиш во следнава ситуација: Attention
au feu rouge!     

114. Во реченицата: C`est Marie. Dites-lui que je viens à sa fête:  

115. Одговори што се искажува со следната реченица: N’oubliez
pas dе prendre un parapluie!                     

116. Определи која реченица има исто значење како и
наведената: Défense de jouer au football!                                
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117. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата :  
Les mers sont malades. Nous devons les sauver. Il ne faut pas
jeter des déchets dans la mer, mais dans une poubelle! Ne
mettons pas en danger notre futur!     Во текстот се зборува
за:  

118. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата :  
Les mers sont malades. Nous devons les sauver. Il ne faut pas
jeter des déchets dans la mer, mais dans une poubelle! Ne
mettons pas en danger notre futur! Пораката на текстот е:

119. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата :  
Les mers sont malades. Nous devons les sauver. Il ne faut pas
jeter des déchets dans la mer, mais dans une poubelle! Ne
mettons pas en danger notre futur! Изразот « Les mers sont
malades » значи дека:

120. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата :  
Les mers sont malades. Nous devons les sauver. Il ne faut pas
jeter des déchets dans la mer, mais dans une poubelle! Ne
mettons pas en danger notre futur! Кој би бил најсоодветниот
наслов на текстот?

121. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman.   Tекстот претставува:              
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122. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Мајка ѝ на  Вероника тој ден не се враќа
дома да јаде бидејќи:               

123. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Што прави вообичаено мајка ѝ на Вероника
на паузата за ручек?                              

124. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Каква обврска има Вероника?                        
                                                         

125. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Кој ќе го подготвува тестото за
палачинки?               
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126. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Што ѝ остава мајката на
Вероника?                 

127. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Кога се враќа мајката?                                 

128.   Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
        Véronique,  Je ne rentre pas manger à midi et je travaille
cet après-midi jusqu’ à 19 h. Je ne peux pas aller avec toi au
supermarché pour faire les achats. Je te laisse 20 euros. Le Coca
et le lait sont dans le frigo. On fera la pâte à crêpes ensemble
quand je reviendrai.             À tout à l’ heure,             Bises,  
            Maman. Што има во фрижидерот?             

129. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde
 d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.
                                                                     Caroline Оваа
порака е упатена на:      
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130. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde
 d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.
                                                                     Caroline Каде ќе
биде организирана забавата?

131. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde
 d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.
                                                                     Caroline Во кој
дел од денот се организира забавата?             

132. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата .  
Coucou mes amis, Je réunis tous ceux que j`aime bien pour
fêter l`arrivée  de l`été le 21 juin. Je propose à tout le monde
 d’apporter quelque chose pour  manger. On va déjeuner dans le
jardin.  Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine.
                                                                     Caroline Исказот
од текстот: Et puis, on peut prendre un bain dans la piscine. 
значи: 

133. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
Cher Nicolas, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du
ski à Bisanne. Julien vous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Paul et
Sylvie    Кој го праќа писмото?     
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134. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
Cher Nicolas, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du
ski à Bisanne. Julien vous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Paul et
Sylvie Каде ќе бидат сместени?        

135. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
Cher Nicolas, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du
ski à Bisanne. Julien vous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Paul et
Sylvie Кое годишно време е?   

136. Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:  
Cher Nicolas, Du 23 décembre au 2 janvier, nous allons faire du
ski à Bisanne. Julien vous prête son appartement. Nous invitons
Carine, l`amie de Margot. Est-ce que tu veux venir avec nous ?
                                                                             Paul et
Sylvie Што се предлага во текстот?    

137. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
Nous proposons des services de traduction, rédaction, révision et
correction de texts, documents et sites web en français, anglais,
espagnol, italien, allemand et portugais.     За каков вид  текст
станува збор?                             

138. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
Nous proposons des services de traduction, rédaction, révision et
correction de texts, documents et sites web en français, anglais,
espagnol, italien, allemand et portugais. Кој го има објавено
текстот?
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139. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
Nous proposons des services de traduction, rédaction, révision et
correction de texts, documents et sites web en français, anglais,
espagnol, italien, allemand et portugais. За какви јазици
станува збор?

140. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
Nous proposons des services de traduction, rédaction, révision et
correction de texts, documents et sites web en français, anglais,
espagnol, italien, allemand et portugais. Со што се занимаваат
вработените?

141. Прочитај го исказот и  одговори на прашањата :           Allo!
Bonjour, je voudrais réserver une table pour dix personnes, jeudi
21 heures.         Во текстот станува збор за:

142. Прочитај го исказот и  одговори на прашањата :           Allo!
Bonjour, je voudrais réserver une table pour dix personnes, jeudi
21 heures.  Каде е вработен соговорникот?      

143. Прочитај го исказот и  одговори на прашањата :           Allo!
Bonjour, je voudrais réserver une table pour dix personnes, jeudi
21 heures.  Во кој дел од денот се одвива комуникацијата?  

144. Прочитај го исказот и  одговори на прашањата :           Allo!
Bonjour, je voudrais réserver une table pour dix personnes, jeudi
21 heures.  Помеѓу колку лица се одвива комуникацијата?

145. Прочитај го исказот и одговори  точно на прашањата :     
Tous les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention
aux bagages.      За што се работи во текстот?       
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146. Прочитај го исказот и одговори  точно на прашањата.      Tous
les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention aux
bagages.  Каде може да се слушне овој текст?               

147. Прочитај го исказот и одговори  точно на прашањата :     
Tous les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention
aux bagages.  На што треба да внимаваат патниците?         

148. Прочитајте го исказот и одговор ете точно на прашањата :     
Tous les voyageurs sont invités à descendre du train. Attention
aux bagages.  Патниците се наоѓаат:              

149.   Одговори кој збор означува превозно средство.        

150. Кој од наведените е пишан медиум?       

151. Кој збор означува дел од човечкото тело?

152. Кој од овие зборови НЕ е поврзан со телевизиска програма? 

153. Каде одиме за да гледаме филм?

154.  Каде може да одиме на одмор?

155. Кој од овие зборови е од областа на писмената
кореспонденција?

156.  Кој збор НЕ е од областа на животната средина?
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157. Кој збор не е апарат на современата технологија?

158. Кој од овие зборови е поврзан со Интернетот?

159. Кој поим Не означува десерт?

160. Кој од овие производи е главно јадење?

161. Со кој збор ќе именуваш професија во училиште?      

162. Определи го зборот што е поврзан со патување.

163.  Одговори кој од овие глаголи означува активност за време
на забава.            

164. Со кое превозно средство НЕ патуваме по копно?

165. Определи го зборот што означува предмет во домот.

166. Кој збор НЕ означува прибор за јадење?

167. Кој од овие зборови означува географски поим?

168. Кој од следниве зборови  припаѓа на областа на музиката?

169. Зборот médecin е поврзан с o:
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170. Koj збор означува дел од човечкото тело?

171. Во кој од наведените локали Н E може да јадеме?

172. На пликот лепиме:                

173. Кое  животно е домашно милениче?

174. Најди го зборот што означува природни убавини.     

175.  Кој збор означува прибор за јадење?

176. Писмото го праќаме во:

177. Дополни ја реченицата: Devant  _____ il y a un jardin.

178. Доврши ја реченицата: Je fais des crêpes avec des _______ .  

179. Зошто одиме во туристичка агенција?  

180. Доврши ја реченицата: J’allume___________.

181. Пронајди кој збор недостасува според смислата на
реченицата: Au magasin de vêtements on
achète_______________.

182. Дополни ја реченицата: On écrit avec_____________.
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183. Сообраќајот го регулира________.

184.  Доврши ја реченицата: Je vais souvent à la discothèque
pour____________.

185. Дополни ја реченицата: Je mets le thé dans___________. 

186. Дополни ја реченицата: За предјадење земам___________.

187. Дополни ја реченицата со соодветниот збор: Je voudrais une
veste __________

188. Доврши ја реченицата: Je porte souvent un
pantalon________________.

189. Доврши ја реченицата: Je vais souvent au cinéma pour
regarder_____________.

190. Пешаците ја преминуваат раскрсницата на :

191. Пaлачинки јадеме во:

192. Доврши ја реченицата: Pour le dessert je prends
____________.

193. Доврши ја реченицата: J’aime jouer aux jeux vidéo sur
____________.
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194. Доврши ја реченицата:  Je mange de la viande avec
___________. 

195. Најди го глаголот којшто е употребен во conditionnel présent .

196. Дополни ја реченицата со точната форма од глаголот prendre
: Ils ____________ le train pour aller en France.

197. Кој од овие зборови означува прилог за време?

198. Кој од овие глаголи е сменет во imparfait ?

199. Избери ја точната форма на participe passé   од глаголот
vendre .

200. Одбери ја правилната форма на глаголот se reposer во passé
composé:

201. Дополни ја реченицата: ________est ton chanteur préféré?

202. Одреди во која реченица има компартив за квантитет.

203. Замени го подвлечениот збор во реченицата со соодветната
заменка: J’adore ma grand-mère. Je _____ téléphone  souvent.

204. Определи ја прашалната заменка во реченицата: _______
sont tes livres préférés?

205. Реченицата: Je sors  le samedi.  значи: 
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206. Дополни ја реченицата со суперлативот од придавката bon :
Cette fille est la ________ élève de la classe.

207. Дополни ја реченицата со соодветната форма на глаголот
jouer во passé récent: Nous _____________________ aux
cartes avec nos amis.

208. Одговори на прашањето употребувајќи ја соодветната
заменка: Est-il arriv é   du Japon?

209. Која е правилната форма на глаголот во imparfait?

210. Употреби ја точната присвојна заменка во реченицата : Ma
maison  est petit e , et _______ ?

211. Најди го прилогот за начин добиен од придавката vif .

212. Употреби ја соодветната заменка: Mon frère est plus grand
que_______.

213. Одбери кој партицип од глаголот pouvoir треба да се
употреби во реченицата: Il a voulu venir, mais il n`a pas 
______ .

214. Определи која форма на придавката треба да се употреби: Je
passe________ m es vacances à la mer .

215. Во која реченица придавката beau е точно употребена ?
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216. Пополни ја реченицата со употреба на зам e нк a за директен
предмет : Tu connais la copine de Mathieu? Oui , je
_________connais.  

217. Определи која релативна заменка ќе ja употребиш: C’est le
chanteur ______ donne un concert . 

218. Определи која реченица е во соодветен индиректен говор:    
                             Est-ce que vous sortez?

219. Дополни ја реченицата со соодветниот прилог за време :
_______________ nous sommes allés en excursion.

220. Дополни ја реченицата со соодветната релативна заменка:
C’est la ville ____ je suis né.

221. Одговори на прашањето така да искажеш цел: Pourquoi es-tu
allé au supermarché?

222. Пополни ја реченицата со соодветниот прилог за количина :
Je n’ai pas __________________argent pour acheter une
nouvelle voiture.   

223.  Пополни ја реченицата со зборот што недостасува за да
искажеш дејство што се случува во моментот на зборувањето:
Je suis en _________ de ranger ma chambre.

224. Определи која реченица е спротивна на дадената: Aucune de
mes ami e s n`est arrivé e .
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225. Одговори на прашањето искажувајќи присвојност : Ces livres
sont à tes cousines? Oui ,ils sont _______.    

226. На следното прашање  одговори негативно : Tu as vu
quelqu’un?

227. Дадената реченица стави ја во заповеден начин: Tu
m’écoutes.

228. Одговори во која реченица е правилно употребена заменката
за директен предмет наместо подвлечените зборови во
реченицата: Je trouve t on cousin très sympa.

229. Избери  го соодветниот одговор на прашањето: Vous allez au
café ?

230. Одговори во која реченица е правилно употребена
присвојната придавка: C`est  l a maison de Nicolas et Claude .
                                                                                             
 

231. Дополни ја реченицата со точниот израз:
 __________________ un professeur?

232. Одреди во која реченица  точно се употребени минатите
времиња.

233. Определи кој a придавка треба да стои на празното место во
реченицата: J’écoute _______ emission  à la radio.

234. Со која од следниве реченици се искажува совет ?
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235. Со кој израз ќе посакате среќен пат ?   

236. Со изразот:   Je pense que …   се искажува:

237. Со која реченица се организираме за забава?

238.   Како ќе одговориш потврдно на покана?

239. Што велиш кога се двоумиш?                              

240. Со која од следниве реченици се искажува забрана? 

241. Најди ја реченицата што ја употребуваме  кога бараме некого
по телефон.

242. Кога сакаме да советуваме, велиме:

243.    Кој сврзник може да се употреби за крај на раскажување? 
                                

244. Како бараме објаснување?

245. Во продавница ве прашуваат за големината на вашата облека
со една од следниве реченици. Која?

246. Која реченица претставува крај на приказната?                      



15. Француски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

247. Дополни ја реченицата со соодветниот израз . Bonjour! Ici
M.Lafont._____________________________à M.Laffitte, s’il
vous plaît.

248. Како кажуваме за цената на еден производ?

249. Дополни ја реченицата : _____________ il est capable de
s’engager dans le projet . за да искажеме мислење.

250. Со која реченица се искажува мислење ?

251. Со која реченица даваме совет ? 

252. Како искажуваме жалење ?

253. Со реченицата : Pour moi, votre projet est excellent.  се
искажува :

254. Определи го точниот одговор на следното прашање: Quel est
votre avis?

255. Одговори што искажуваме со реченицата:  Moi, à ta place, je
partirais demain en vacances. 

256. Одговори што искажуваме со реченицата :  Il y a un bureau d
е poste par ici? 

257. Одговори што искажуваме со исказот: ll m’a invité, mais je ne
sais pas quoi faire.
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258. Со реченицата: Qu’est-ce qu’il faut faire pour le faire marcher?
бараме:

259. Определи го соодветниот одговор по телефон на следното
прашање: Allô, je suis bien au 02 31 36 50?

260. На  прашањето: Pardon Monsieur , pour aller à la poste? ќе
одговориме со :

261. Со реченицата: On est quel jour? бараме информација за:

262. На прашањето: Qu e lle heure est-il? ќе одговориме со:

263. На прашањето : Quel temps fait-il aujourd’hui? ќе одговориме
со:

264. Исказот: Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
  се употребуваза завршување:

265. Во реченицата: C`est Laure. Dites-lui que je pars en vacances:

266. Одговори што се искажува со следната реченица: Vous
devriez attendre le médecin.

267. Определи која релативна заменка ќе ja употребиш: C’est le
musicien ______ j'adore. 

268. Koja e точната форма на participe passé од глаголот  voir ?
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269. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de  fièvre. Aujourd’hui matin je suis
alléе chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de
prendre des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !    
                                                                                         
           Patricia    Оваа порака се однесува на:

270. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de  fièvre. Aujourd’hui matin je suis
alléе chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de
prendre des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !    
                                                                                         
           Patricia Патриција не може да оди на забавата
бидејќи:   

271. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de  fièvre. Aujourd’hui matin je suis
alléе chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de
prendre des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !    
                                                                                         
           Patricia Патриција ја боли:      
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272. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de  fièvre. Aujourd’hui matin je suis
alléе chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de
prendre des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !    
                                                                                         
           Patricia Докторот ѝ препорачал на Патриција да:

273. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.   Cher Clément, Je suis désolée, mais ce soir je ne
peux pas venir  à la fête chez toi. Je suis très enrhumée . J’ai
mal à la gorge et j’ai 39 de  fièvre. Aujourd’hui matin je suis
alléе chez le médecin et il m’a conseillé de rester au lit et de
prendre des médicaments. En tout cas, je te souhaite un bon
anniversaire et je t’embrasse.            À bientôt !    
                                                                                         
           Patricia Патриција му посакува на Клемент:    

274. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.     Chère Léa, Étienne et moi, nous sommes
actuellement à Barcelone, chez Alicia. Nous sommes arrivées
vendredi en avion. Samedi, Alicia et moi, nous sommes allées
faire des courses. Nous avons marché toute la journée. Le soir,
nous sommes allées au restaurant toutes les trois et nous
sommes rentrées à deux heures du matin. Nous avons passé une
excellente soirée! Ce matin, nous avons visité le musée  Picasso
et, cet après-midi, nous sommes allés au parc Güell. C’est
magnifique! Nous rentrons dans deux jours. À bientôt. Bisous,
Mathilde    Кој отпатувал во Шпанија?
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275. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.     Chère Léa, Étienne et moi, nous sommes
actuellement à Barcelone, chez Alicia. Nous sommes arrivées
vendredi en avion. Samedi, Alicia et moi, nous sommes allées
faire des courses. Nous avons marché toute la journée. Le soir,
nous sommes allées au restaurant toutes les trois et nous
sommes rentrées à deux heures du matin. Nous avons passé une
excellente soirée! Ce matin, nous avons visité le musée  Picasso
et, cet après-midi, nous sommes allés au parc Güell. C’est
magnifique! Nous rentrons dans deux jours. À bientôt. Bisous,
Mathilde Што правеле во саботата?   

276. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.     Chère Léa, Étienne et moi, nous sommes
actuellement à Barcelone, chez Alicia. Nous sommes arrivées
vendredi en avion. Samedi, Alicia et moi, nous sommes allées
faire des courses. Nous avons marché toute la journée. Le soir,
nous sommes allées au restaurant toutes les trois et nous
sommes rentrées à deux heures du matin. Nous avons passé une
excellente soirée! Ce matin, nous avons visité le musée  Picasso
et, cet après-midi, nous sommes allés au parc Güell. C’est
magnifique! Nous rentrons dans deux jours. À bientôt. Bisous,
Mathilde Каде се забавувале?

277. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                       Corine et Frédéric Ont la joie de
vous faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et
religieuse seront célébré е s                             le samedi 2 juin
2001 à 16h 30 à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous
serions heureux de vous retrouver après  les cérémonies  
               Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont     
            M. et Mme Charles   Текстот претставува:
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278. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                       Corine et Frédéric Ont la joie de
vous faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et
religieuse seront célébré е s                             le samedi 2 juin
2001 à 16h 30 à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous
serions heureux de vous retrouver après  les cérémonies  
               Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont     
            M. et Mme Charles Каде се организира коктелот?  

279. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                       Corine et Frédéric Ont la joie de
vous faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et
religieuse seront célébré е s                             le samedi 2 juin
2001 à 16h 30 à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous
serions heureux de vous retrouver après  les cérémonies  
               Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont     
            M. et Mme Charles Кој ќе се венча?       

280. Прочитај го внимателно текстот и одговор и точно на
прашањата.                       Corine et Frédéric Ont la joie de
vous faire part de leur mariage. Les cérémonies civile et
religieuse seront célébré е s                             le samedi 2 juin
2001 à 16h 30 à la mairie et à 17h au temple de Moussac. Nous
serions heureux de vous retrouver après  les cérémonies  
               Au ” Foyer” pour l’apéritif. M. et Mme Dupont     
            M. et Mme Charles Кога ќе се случи настанот?  

281. Прочитај го текстот внимателно и одговори на поставените
прашања.      Madame, Monsieur,  Votre fils Léo arrive tous les
jours en retard à l’école. Je vous propose un rendez-vous mardi
prochain à 17 heures. Vous pouvez me contacter au 04 45 77 09
42.   Merci,   Madame Bertrand    Кој ја пишува пораката?
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282. Прочитај го текстот внимателно и одговори на поставените
прашања.      Madame, Monsieur,  Votre fils Léo arrive tous les
jours en retard à l’école. Je vous propose un rendez-vous mardi
prochain à 17 heures. Vous pouvez me contacter au 04 45 77 09
42.   Merci,   Madame Bertrand Како може да се контактира Г-
ѓа Бертран?  

283. Прочитај го текстот внимателно и одговори на поставените
прашања.      Madame, Monsieur,  Votre fils Léo arrive tous les
jours en retard à l’école. Je vous propose un rendez-vous mardi
prochain à 17 heures. Vous pouvez me contacter au 04 45 77 09
42.   Merci,   Madame Bertrand За кога е закажана средбата?  

284. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI    За каков вид текст се работи? 
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285. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI Колку простории од куќата на Клод Моне останале
непроменети?  

286. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI Кои две годишни времиња се спомнуваат во текстот? 



15. Француски (Прв странски јазик)

Ред.
бр.

Прашање

287. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI Клод Моне по професија е:

288. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI Каква е бојата на куќата на Клод Моне?
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289. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI Колку дена во неделата работи музејот?

290. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата. La
maison de Claude Monet, le grand peintre impressionniste, se
trouve à Giverny en Normandie. En 1980, elle a été trransformée
en Musée Claude Monet. Le chef de l’école impressionniste a
habité dans cette jolie maison rose de 1883 à 1926. Elle a gardé
son décor et son charme d’autrefois. L’atelier de Claude Monet,
sa chambre, sa cuisine et sa salle à manger sont restés
identiques. On peut y admirer sa belle collection de peintures
japonaises. Les jardins sont aussi restés semblables à celles des
tableaux de Claude Monet, avec leurs célèbres Nymphéas. Les
couleurs des fleurs et des arbres sont une véritable merveille au
printemps et à l’automne. Il faut aussi faire une promenade dans
le jardin d’eau avec son ravissant pont sur l’Epte, une toute
petite rivière. LE MUSÉE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H
À 18H  Du 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE LES JARDINS SONT
OUVERTS TOUTE LA JOURNÉE DE 10H À 18H. FERMETURE LE
LUNDI Во кој период од денот е отворен музејот?  
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291. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
                                                                          Le 17 /05 /
2014 Chère
Julie,                                                                                                        
Nadia et moi, nous ouvrons un restaurant rue Broussac, à côté
de la maison de Jacqueline. N’oublie pas d’apporter ton appareil
photo. Je compte sur toi pour faire des photos des invités. Merci
d’avance. Jean    Кој го пишува текстот?

292. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
                                                                          Le 17 /05 /
2014 Chère
Julie,                                                                                                        
Nadia et moi, nous ouvrons un restaurant rue Broussac, à côté
de la maison de Jacqueline. N’oublie pas d’apporter ton appareil
photo. Je compte sur toi pour faire des photos des invités. Merci
d’avance. Jean За каков вид текст станува збор?

293. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
                                                                          Le 17 /05 /
2014 Chère
Julie,                                                                                                        
Nadia et moi, nous ouvrons un restaurant rue Broussac, à côté
de la maison de Jacqueline. N’oublie pas d’apporter ton appareil
photo. Je compte sur toi pour faire des photos des invités. Merci
d’avance. Jean Со која цел е напишан текстот ?            

294. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
                                                                          Le 17 /05 /
2014 Chère
Julie,                                                                                                        
Nadia et moi, nous ouvrons un restaurant rue Broussac, à côté
de la maison de Jacqueline. N’oublie pas d’apporter ton appareil
photo. Je compte sur toi pour faire des photos des invités. Merci
d’avance. Jean Кој ќе фотографира ?      
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295. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.
                                                                          Le 17 /05 /
2014 Chère
Julie,                                                                                                        
Nadia et moi, nous ouvrons un restaurant rue Broussac, à côté
de la maison de Jacqueline. N’oublie pas d’apporter ton appareil
photo. Je compte sur toi pour faire des photos des invités. Merci
d’avance. Jean Каде се наоѓа новиот ресторан?   

296. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.    
                                          Paris, le 15 mai 2014 Ma chère
Julie,  Je suis très heureux de te confirmer que mes parents sont
enfin d'accord : ils t' invitent dans notre maison secondaire en
Bourgogne pour les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas
découvrir cette belle région et ses vignobles , goûter les
meilleurs vins- notre gastronomie est très réputée. On va
pouvoir également faire des excursions, visiter une usine et voir
comment on fabrique la fameuse moutarde de Dijon. Il ne faut
pas non plus oublier les balades dans les ruelles du vieux
quartier de la ville, ni la possibilité de mieux connaître
l'histoire car nous avons beaucoup de monuments. J'attends ta
réponse avec impatience et j’espère te revoir très bientôt. Bien
amicalement,  Pierre      За каков вид  текст станува збор?    
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297. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.    
                                   Paris, le 15 mai 2014 Ma chère Julie,  Je
suis très heureux de te confirmer que mes parents sont enfin
d'accord : ils t' invitent dans notre maison secondaire en
Bourgogne pour les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas
découvrir cette belle région et ses vignobles , goûter les
meilleurs vins- notre gastronomie est très réputée. On va
pouvoir également faire des excursions, visiter une usine et voir
comment on fabrique la fameuse moutarde de Dijon. Il ne faut
pas non plus oublier les balades dans les ruelles du vieux
quartier de la ville, ni la possibilité de mieux connaître
l'histoire car nous avons beaucoup de monuments. J'attends ta
réponse avec impatience et j’espère te revoir très bientôt. Bien
amicalement,  Pierre  Пјер е среќен бидејќи:

298. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.    
                          Paris, le 15 mai 2014 Ma chère Julie,  Je suis
très heureux de te confirmer que mes parents sont enfin
d'accord : ils t' invitent dans notre maison secondaire en
Bourgogne pour les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas
découvrir cette belle région et ses vignobles , goûter les
meilleurs vins- notre gastronomie est très réputée. On va
pouvoir également faire des excursions, visiter une usine et voir
comment on fabrique la fameuse moutarde de Dijon. Il ne faut
pas non plus oublier les balades dans les ruelles du vieux
quartier de la ville, ni la possibilité de mieux connaître
l'histoire car nous avons beaucoup de monuments. J'attends ta
réponse avec impatience et j’espère te revoir très bientôt. Bien
amicalement,  Pierre  Каде Јулија ќе го сретне Пјер?
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299. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.  
Paris, le 15 mai 2014 Ma chère Julie,  Je suis très heureux
de te confirmer que mes parents sont enfin d'accord :
ils t' invitent dans notre maison secondaire en Bourgogne pour
les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas découvrir cette
belle région et ses vignobles , goûter les meilleurs vins- notre
gastronomie est très réputée. On va pouvoir également faire des
excursions, visiter une usine et voir comment on fabrique la
fameuse moutarde de Dijon. Il ne faut pas non plus oublier
les balades dans les ruelles du vieux quartier de la ville, ni la
possibilité de mieux connaître l'histoire car nous avons beaucoup
de monuments. J'attends ta réponse avec impatience et j’espère
te revoir très bientôt. Bien amicalement,  Pierre  Што  предлага
Пјер да се прави во уличките на стариот град?  

300. Внимателно прочитај го текстот и одговори на прашањата.    
                                      Paris, le 15 mai 2014 Ma chère Julie, 
Je suis très heureux de te confirmer que mes parents sont enfin
d'accord : ils t' invitent dans notre maison secondaire en
Bourgogne pour les prochaines vacances. Si tu acceptes, tu vas
découvrir cette belle région et ses vignobles , goûter les
meilleurs vins- notre gastronomie est très réputée. On va
pouvoir également faire des excursions, visiter une usine et voir
comment on fabrique la fameuse moutarde de Dijon. Il ne faut
pas non plus oublier les balades dans les ruelles du vieux
quartier de la ville, ni la possibilité de mieux connaître
l'histoire car nous avons beaucoup de monuments. J'attends ta
réponse avec impatience et j’espère te revoir très bientôt. Bien
amicalement,  Pierre  Пјер се надева дека:             
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1. Реакциите во кои доаѓа до размена на електрони се викаат:

2. Редукционо средство е супстанца која:   

3. Кој од следните метали не може да ослободи водород од
киселини?

4. Колку изнесува оксидациониот број на сулфур во сулфуреста
киселина?

5. Во кое од следните соединенија азотот има оксидационен
број +2?

6. Колку изнесува оксидациониот број на јаглерод во натриум
карбонат?

7. Со која од хемиските равенки е претставен оксидационо-
редукционен процес?

8. Определи кој учесник е редукционо средство во редокс
реакцијата претставена со равенката:  4HClO3 + 3H2S = 4HCl
+ 3H2SO4

9. Определи кој учесник е оксидационо средство во редокс
реакцијата претставена со равенката:  NaNO3 + Pb = NaNO2

10. Единица за количество супстанца е:

11. Единица за моларна маса е:
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12. Авогадровата константа се бележи со:

13. Мол е количество супстанца што содржи Авогадров број
единки, т.е.:

14. Моларната маса претставува:

15. Релативната молекулска маса на сулфурна киселина
изнесува:

16. Односот на количествата на алуминиум и кислород во
алуминиум сулфат соодветно изнесува:

17. Колку мола калциум има во 5 mol калциум фосфат?

18. Колку изнесува масениот удел на водород во сулфурна
киселина, изразен во проценти ?       Ar(H) = 1             Ar(S) =
32              Ar

19. Во 400 g вода, растворени се 100 g бакар(II) хлорид. Колку
изнесува масениот удел на бакар(II) хлорид во растворот,
изразен во проценти?

20. Колку изнесува количеството амонијак што содржи 6,022
<sup>.</sup> 10<sup>2</sup><sup>4</sup> молекули?

21. Колкаво количество натриум се содржи во 424 g натриум
карбонат?       A r(Na) = 23          Ar(C) = 12          Ar
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22. Колку грама алуминиум оксид се добиваат со целосно
согорување на 2, 7 g алуминиум во кислород?       Ar(Al) =
27          Ar

23. Колку грама цинк се потребни за реакција со хлороводородна
киселина за да се добијат 100 g водород?       Ar(H) = 1
              Ar

24. Кој од следните искази што се во врска со својствата на
металите е точен?

25. Варовникот е минерал на:

26. Алуминиумот е:

27. Месингот е легура составена од:

28. Формулата на озонот е:

29. Како се вика минералот на алуминиум кој по состав е
алуминиум оксид?

30. Која алотропска модификација на јаглеродот се одликува со
многу голема тврдина?

31. Алуминиум оксид може да реагира и со киселини и со бази.
Тоа значи дека тој има:

32. Бакарот гради два хидроксида. Нивните формули се:
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33. Кој од следните искази што се во врска со својствата на
јаглеродот и неговите оксиди е точен?

34. Еден од начините за добивање водород е со реакција на вода
и:

35. Хемиската формула на бакар(I) оксид е:

36. Водород може да се добие при реакција на хлороводородна
киселина и:

37. Со која од равенките е претставена реакција при која се
образува варовник?

38. Колку грама кислород се содржат во 34 g водород пероксид?
      Ar(H) = 1              Ar

39. Какво средство е кислородот во реакцијата претставена со
равенката 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3

40. Натриум карбонат може да се добие со реакција меѓу:

41. Со која од равенките е претставено добивање на негасена
вар?

42. Јаглерод диоксид може да се добие со реакција меѓу:

43. Каков вид формула е C4H10



16. Хемија

Ред.
бр.

Прашање

44. CnH2n

45. Кој од наведените јаглеводороди е алкан?

46. Името на јаглеводородот со формула C6H12

47. При горење на етин се добива:

48. Какви врски има во молекула на алкен?

49. Каков вид реакција е најкарактеристична за алкините?

50. Како се вика алканот кој во својата молекула содржи осум
јаглеродни атоми?

51. Кој од наведените јаглеводороди е алкин?

52. Кој од наведените алкани има најниска температура на
вриење?

53. Јаглеводородот со формула CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH3

54. Соединенијата со формули C6H12 и C8H16

55. Со равенката: nCH2=CH2 → (–CH2–CH2–)n

56. Со која хемиска равенка е претставена реакција на адиција?
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57. Јаглеводородот со назив 2,3-диметилхептан е изомер на:

58. Со полимеризација на хлороетен се добива:

59. Кој од наведените алкини е изомер со 3-метилпент-1-ин?

60. Со која хемиска равенка е претставена реакција на
супституција?

61. Името на алканот со формула CH3CH2CH2C(CH3)2CH3

62. Како се именува соединението чија рационална структурна
формула е CH3–CH(CH3)–CH=CH–CH3

63. Што се добива со реакција меѓу етен и хлор?

64. Рационалната структурна формула на 2,2-диметилхекс-3-ен
е:

65. Лабораториски метанот може да се добие со загревање на
смеса од:

66. Рационалната структурна формула на 3,3-диметилхептан е:

67. Со хидрогенизација на бут-1-ен се добива:

68. Кое од следните соединенија е алкохол?
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69. Колку хидроксилни групи содржи молекулата на гликолот?

70. Карбоксилната група се состои од:

71. Со која формула е претставен ацетат?

72. Како се вика етанолот во кој има додадено некоја отровна
супстанца или, пак, супстанца со непријатен мирис?

73. Која киселина може да се сретне во копривата?

74. Името на соединението со формула CH3CH2CH2

75. Што се добива со ферментација на гроздов шеќер, т.е.
глукоза?

76. Формулата на бутанската киселина е:

77. Естер може да се добие при реакција на:

78. Натриум метанолат се добива со реакција меѓу:

79. Со која формула е претставен пентан-2-ол?

80. Во индустријата етанол може да се добие доколку на висока
температура и висок притисок на етен се адира:
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81. При реакција на етанска киселина и калиум хидроксид се
добива:

82. Кој јаглехидрат е познат под името млечен шеќер?

83. Јаглехидратите чии молекули се изградени од две
моносахаридни единици се викаат:

84. C15H31

85. Кој од следните витамини е растворлив во масла?

86. Поради недостаток на витамин C во организмот се јавува
болеста:

87. Кој јаглехидрат влегува во составот на клеточната мембрана
на растителните клетки?

88. Мастите и маслата се естери помеѓу вишите масни киселини
и:

89. Во кој од понудените одговори се наведени само дисахариди?

90. Молекулата на фруктоза ги содржи следните функционални
групи:

91. Како се вика реакцијата при која маст или масло реагира со
натриум хидроксид?
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92. Соединението претставено со формулата CH3CH(CH3)CH(NH2

93. Која од наведените супстанци може да се докаже со
биуретска реакција?

94. Скробот може да се докаже со:

95. При хидролиза на малтоза во кисела средина се добива:

96. Со потполна хидролиза на целулозата се добива:

97. Со потполна хидролиза на скробот се добива:

98. При хидролиза на лактоза во кисела средина се добива:

99. При потполна хидролиза на простите протеини се добиваат:

100. Маргаринот се добива со:

101. Кој од следните искази што се во врска со алотропските
модификации на јаглеродот и неговите оксиди е точен?

102. Јаглехидратите чии молекули се изградени од две до десет
моносахаридни единици се викаат:

103. Кој јаглехидрат е познат под името овошен шеќер?

104. Со хемиската равенка CH3COOH + C2H5OH  =  CH3COOC2H5 + H2
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105. Кој од следните алкохоли е трихидроксилен алкохол?

106. Каков вид формула е CH3–CH2–CH3

107. Во реакцијата претставена со равенката CuO + H2 = Cu + H2

108. Односот на количествата на водород и кислород во водород
пероксид соодветно изнесува:

109. Определи кој учесник е редукционо средство во редокс
реакцијата претставена со равенката:  2CuO + C = 2Cu + CO2

110. Во кое од следните соединенија хлорот има оксидационен
број +5?

111. Со која од равенките е претставена реакција на добивање на
гасена вар?

112. Односот на количествата на водород, сулфур и кислород во
сулфуреста киселина соодветно изнесува:

113. Моларната маса на HNO3

114. Водородот може да се добие при реакција на вода и:

115. Сапонификација е реакција помеѓу:

116. Со хидролиза на маст се добива:
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117. Со која од формулите е претставена аминокиселина?

118. Во кој од понудените одговори се наведени само
полисахариди?

119. Молекулата на глукоза ги содржи следните функционални
групи:

120. Кој од следните метали може да реагира со хлороводородна
киселина и да истисне водород од неа?

121. Физичката величина количество супстанца се означува со:

122. Кој од следните искази што се во врска со својствата на
металите е точен?

123. Поради недостаток на витамин D во организмот се јавува
болеста:

124. Кој од следните витамини е растворлив во вода?

125. Која од наведените киселини е незаситена виша масна
киселина?

126. Карбонат може да се добие со реакција помеѓу:

127. Бронзата е легура составена од:

128. Бокситната руда се користи за добивање на:
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129. Гипсот е минерал на:

130. Колку грама магнезиум оксид се добиваат со целосно
согорување на 2,4 g магнезиум во кислород?       Ar(Mg) =
24          Ar

131. Колку изнесува масата на 2 mol натриум карбонат?       Ar(Na)
= 23          Ar(C) = 12          Ar

132. Натриум етанолат се добива со реакција помеѓу:

133. Формулата на пропанската киселина е:

134. Што се добива при горење на етанол?

135. Редукција претставува процес во кој доаѓа до:

136. Колку изнесува масениот удел на јаглерод во етан?       Ar(C)
= 12          Ar

137. Колку мола железо има во 5 mol железо(III) оксид?

138. Со која хемиска равенка е точно претставена реакцијата
помеѓу оцетна киселина и цинк?

139. Како се викаат солите на оцетната киселина?

140. Функционална група на карбоксилните киселини е:
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141. Оксидационо средство е супстанца која:

142. Со полимеризација на тетрафлуороетен се добива:

143. Реакција помеѓу калциум карбид и вода служи за добивање
на:

144. Со која равенка е претставена реакција на адиција?

145. Со равенката CH4 + Cl2  =  CH3

146. Јаглеводородот со формула CH3CH2CH(CH3)CH3

147. Бакарот гради два оксида. Нивните формули се:

148. При горење на етан се добива:

149. Името на јаглеводородот со формула C7H16

150. Кој од наведените јаглеводороди е алкен?

151. CnH2n-2

152. Во 200 g вода, растворени се 120 g натриум хлорид. Колку
изнесува масениот удел на натриум хлорид во растворот,
изразен во проценти?

153. Релативната атомска маса на натриум изнесува:
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154. Авогадровата константа е:

155. Во молекула на алкин има:

156. Името на соединението со формула CH3CH2CH2CH2

157. Кое од следните соединенија е алкохол?

158. Колку изнесува оксидациониот број на фосфор во фосфорна
киселина?

159. Соединенијата со формули C4H10 и C6H14

160. Каков вид реакција е карактеристична за алканите?

161. Скробот настанува со поликондензација на:

162. При хидролиза на сахароза во кисела средина се добива:

163. Протеините се макромолекуларни соединенија изградени од
остатоци на:

164. Етен се добива со:

165. Кој од наведените алкини е изомер со 3-метилбут-1-ин?

166. Со хидрогенизација на етен се добива:
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167. Со која формула е претставен хекс-2-ен?

168. Името на алканот со формула CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3

169. Алуминиум хидроксид може да реагира и со киселини и со
бази. Тоа значи дека тој има:

170. Озонот е алотропска модификација на:

171. Колку изнесува оксидациониот број на фосфор во
фосфореста киселина?

172. Што се добива со хидролиза на масло?

173. Ацетати се соли на:

174. Кој од следните алкохоли е дихидроксилен алкохол?

175. Јаглеводородот со формула CH3CH2CH2CH(CH3)CH3

176. Со хемиската равенка HCOOH + CH3OH = HCOOCH3 + H2

177. Името на соединението со формула CH3CH2CH2CH2CH2

178. Името на алканот со формула CH3CH2CH2CH(CH3)CH(CH3)CH3

179. Смеса од глукоза и фруктоза се добива при хидролиза на:
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180. Кои соединенија се изградени од голем број остатоци на
аминокиселини?

181. Која од наведените киселини е заситена виша масна
киселина?

182. CnH2n+2

183. Калциум карбонат може да се добие со реакција меѓу:

184. Со која од равенките е претставено добивање на негасена
вар?

185. Оксидација претставува процес во кој доаѓа до:

186. Релативната атомска маса на калиум изнесува:

187. Определи кој учесник е редукционо средство во редокс
реакцијата претставена со равенката: 2ZnO + C = 2Zn + CO2

188. Со хемиската формула NH2CH2

189. Кој јаглехидрат е познат под името гроздов шеќер?

190. Водород може да се добие при реакција на сулфурна
киселина и:

191. Хемиската формула на бакар(II) оксид е:
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192. Алотропска модификација на кислород е:

193. Која од следните руди служи за добивање на алуминиум?

194. Колку грама калциум оксид се добиваат со целосна
оксидација на 4 g калциум?Ar(Ca) = 40       Ar

195. Во 2000 g вода, растворени се 1200 g калиум јодид. Колку
изнесува масениот удел на калиум јодид во растворот,
изразен во проценти?

196. Физичката величина моларна маса се означува со:

197. При горење на пропан се добива:

198. Со хидрогенизација на пропен се добива:

199. Со равенката C2H6 + Cl2 = C2H5

200. Кој од наведените јаглеводороди е алкен?


