
Наставен план: Наставен план за 6 одделение - деветгодишно
- македонски

1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

    Кој од следниве зборови означува главно јадење?

   Со брод се возиме по:

Може да одиме да купуваме во:

     Пред да јадеме на масата ставаме:

  Писмата ги праќаме во:



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Со што јадеме супа?

      Фудбал играме на:

 Електронските писма ни стигаат на:

 Кој од дадените музички инструменти има жици?

      Кој од дадените празници е денот на шегата?

  Доврши ја следнaта реченица: Ручекот е направен од __________.

    Доврши ја  следната  реченица: The guitar is a …

     Каде може да излеземе со семејството на вечера?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Што може да купиме во продавница за играчки?

   На кој празник китиме елка?

Доврши ја  следната  реченица: We can swim in the …

  На кој празник се маскираме?

Доврши ја реченицата: "I should look that video _________."



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

   Доврши ја  следната  реченица: We can order pancakes in …

 Доврши ја реченицата: I am calling him on his _________.

    Доврши ја реченицата: His grandparents have a house in _______.

Потполни го зборот во реченицата: ________ is my favorite musical
instrument.

  Доврши ја реченицата:  I can’t imagine spending a day without my ______.

   Доврши ја реченицата: My brother always works a lot, he is very _________.

    Доврши ја реченицата: When we eat in a restaurant, my mother never eats
the ____________.

Кој од следниве зборови e описна придавка?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Кој од следниве зборови е лична предметна заменка?

    Кој од следниве зборови е модален глагол?

     Кој од следниве зборови е модален глагол во негативна форма?

Кој од следниве зборови НЕ е описна придавка?

Кој од следниве реченице е во заповедна форма:

  На прашањето:  What are you doing tomorrow? следува одговор:



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

   Определи кој збор треба да стои во реченицата: Give _____ their money
back!

      Како би му кажал на својот пријател да не доаѓа?

  Определи го исказот што значи: Не зборувај!

    Кој би бил одговорот на прашањето: Are you coming to my birthday?

   Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: She
_________ at the pictures.

   На прашањето: Were you at the birthday party? следува одговор:



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

    Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: She
________ the computer every day.

  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата:  The lion
is a wild animal, it ________ in the jungle.

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: Where
______ you last weekend?

 Определи кој помошен глагол треба да стои на празното место во
реченицата: What ______ this word mean?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: We
_____________ for a new car computer yesterday.

    Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: You
___________ smoke that much.

      Кој би бил одговорот на прашањето: Where were you yesterday?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: The dog
________after the cat all afternoon.



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со која реченица искажуваме нешто што ќе се случи во иднина?

 Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе и подариш на sвојата
наставничка  за роденден?

Како би  одговорил  ако некој те праша: Каде ќе одиш следниата недела?

 Која е кратката форма на исказот: She was not at the party?

  Како би  одговорил  ако некој те праша:  Каква е зградата во која живееш?

   На прашањето:  Можеш ли да читаш на Англиски? следува одговорот:



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

     Како ќе му наредиш на своето другарче да не трча?

   Како ќе го посоветуваш своето другарче да не пие кафе?

   Како ќе одговориш на прашањето: Што правеше вчера?

     Како би кажал дека можеш да црташ многу добро?

 На прашањето: Каде беше вчера? ќе одговориш со:

     Како би го советувал својот другар да почне да игра фудбал?

  Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе правиш вечерва?

  Како ќе прашаш: Дали можете да ми помогнете?

Како ќе кажеш дека мајка ти е докторка?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Со кој од наведените зборови даваме наредба?

      Со кој од наведените зборови даваме совет?

  Кога покануваме велиме:

     Определи го исказот што значи: Ајде да одиме на пливање.

  Кога посакуваме пријатен празник велиме:

    Определи го исказот што значи: Што би сакале да јадете?

   Со кој од наведените зборови се извинуваме?

     Со којa од наведените реченици ќе искажеш прифаќање на покана?

      Kоја од наведените реченици означува дневна рутина?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

      Која од наведените реченици означува давање упатство?

    Како би му дал совет на своето другарче да учи повеќе?

      Кога одбиваш покана, што велиш?

      Кој израз го користиш за да одбиеш нешто?

Како би го советувал своето другарче ако има забоболка?

     Како би ја поканил својата другарка да ручате заедно?

     Реченицата: I am sorry, but I must go to the hospital.”значи исто што и:

    Како ќе го прашаш своето другарче: Дали беше на училиште?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

     Како ќе го опишеш градот во кој живеат многу луѓе?

Како би го претставил своето другарче?

   Како ќе ги опишеш своите интереси?

Како ќе искажеш минато дејство:

 Како ќе искажеш дејство кое планираш да го направиш:

   Како ќе искажеш што учите по предметот Географија?

  Како ќе ги опишеш физичките карактеристики на другарчето:

   Како ќе го побараш телефонот од другарчето?

      Со кој од наведените изрази би искажале сугестија? 
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Прашање

   Како би  му посакал на своето другарче пријатен викенд?

Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш својот град? 

     Со кој од наведените изрази можеш да ја опишеш својата другарка? 

 Како би  го поканил своето другарче да дојде на прошетка со тебе?

Кој од наведените изрази  го користиш за да нарачаш сендвич во
сендвичара? 

   Како ќе одговориш ако некој те праша: What would you like to order? 

     Со кој од наведените изрази можeш да го опишеш своето другарче? 



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

      Како ќе одговориш доколку некој те прашаш: Што ќе правиш утре?

     Како би го прашал своето другарче за неговиот омилен училиштен
предмет?

   Kaков совет би му дал на  своето другарче доколку го боли главата?

  Како ќе одговориш на прашањето: Зошто не дојде вчера на училиште?

Како ќе прашаш некого: Каде беше на одмор?

      Како ќе прашаш: Кога беше во Италија?

  Како ке го опишеш своето училиште?

  Како ќе му дадеш совет на своето другарче  да чита повеќе?

   Како ќе кажеш дека ти се допаѓа да учиш историја?

Како ќе кажеш дека можеш да свириш на гитара?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Како учтиво ќе прашаш: Што треба да направиме?

     Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
      Кој свири на гитара?

     Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
    Што сака да биде Чарли  во иднина?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the the design. 
   За кого Стивен  купува Божиќен подарок?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
Колку вкупно фунти извадил Стивен од банката?
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Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
 Што купил Стивен за подарок?

     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village. The people from the village were wearing mask-
costumes for the Carnival. The whole situation was like a contest of
masks. Marija was thinking that she would come the next year as well.
She really was impressed from the whole show there. People singing and
dancing all day long. And then, the next day, they were burning the
masks. For Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t
enjoying at all. He was cold and he was seeing people drinking all the
time. He was thinking he would love to come to Vevchani, but in spring
or summer, when the weather would be warm and he would be able to
see the Vevchani springs, and visit other places there.

  Кој бил домаќин на Марија и Марко?
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Прашање

     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village. The people from the village were wearing mask-
costumes for the Carnival. The whole situation was like a contest of
masks. Marija was thinking that she would come the next year as well.
She really was impressed from the whole show there. People singing and
dancing all day long. And then, the next day, they were burning the
masks. For Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t
enjoying at all. He was cold and he was seeing people drinking all the
time. He was thinking he would love to come to Vevchani, but in spring
or summer, when the weather would be warm and he would be able to
see the Vevchani springs, and visit other places there.

Каде биле Марија и Марко минатиот викенд?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.
 Кога е родена принцезата Дијана?
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Прашање

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Во близина на кој град е родена принцезата Дијана?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Во какво семејство е родена Princess Diana? 
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Прашање

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Кога редовно другарите на Чарли одат да го гледаат?

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
  Колку време Чарли свири на гитарата?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
Зошто Чарли не присуствувал на вчерашниот концерт?

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
    На што се надеваат пријателите на Чарли?
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Прашање

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
   Каков е Чарли  со своите пријатели?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
   Што направил Стивен  откако го купил подарокот?
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Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Зошто Стивен  купил подарок со пајаци?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Каде го ставил  Стивен подарокот  откако го завиткал?
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Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Што направила мајката на Стивен  откако го отворила подарокот?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
Колку фунти му останале на Стивен  откако го купил подарокот?



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
      Што правел Мирко кога дошле гостите?
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     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
Како изгледале луѓето од Вевчани на денот на карневалот?
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     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
     Како изгледала целата ситуација со маските?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
     Што се случило дента откако завршил карневалот?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Што си помислил Марко за карневалот?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Што би сакал да види Марко во Вевчани?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses. 

Каков ученик била принцезата Дијана?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.       Што сакала да биде принцезата Дијана кога ќе порасне?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Што работела принцезата Дијана откако завршила со школувањето?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

 Со кого се венчала принцезата Дијана?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Колку деца имаала принцезата Дијана?

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Зошто се горди родителите на Чарли?
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Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Зошто Чарли сака да стане доктор?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. David’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders.
Што очекувал Стивен  кога мајка му ќе го отворела подарокот?
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Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. David’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders.

Зошто вриснала мајката на Стивен го отворила подарокот?

Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Каков впечаток добиле Марија и Марко за Вевчанскиот Карневал?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Што претставува Карневалот за луѓето од Вевчани?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Каков статус имала принцезата Дијана во светот?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

За што го користела својот статус? 

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Кој му дава џепарлак на Стивен?
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      Местото каде главното превозно средство се камилите се вика:

Може да скијаме на:

Во зима се покриваме со: 

      Што може да купиме во супермакет?

    Доврши ја реченицата: He is playing football at the _________.

   Дополни ја  реченицата: __________ is my favorite activity at home.

Дополни ја реченицата: My parents take me to the ____________ every
weekend  for a family lunch”

  Кој од следниве зборови означува глагол во минато време?
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Дополни ја  реченицата: He ________ in the pool now.

Дополни ја  реченицата:  She _________ her cousin next week.

Дополни ја   реченицата:  Maria _________ а lot of  talking on her  mobile
phone.

Дополни ја реченицата: I_____ at the zoo yesterday morning.

Како ќе одговориш на прашањето: Where were you last weekend?

Како ќе го прашаш другарчето дали  може да свири на виолина?

Со која реченица е искажано минато дејство?

Реченицата: Омилено јадење ми е супа; на англиски јазик гласи:



1. Англиски (Прв странски јазик) - Општо образование

Прашање

     Со кој од наведените искази ќе ја опишеш реката која поминува низ
твојот град?

Која од наведените искази  означува давање совет?

     Кој од наведените искази означува покана?

     Како би  му дал совет на другарчето да почне да се храни здраво?

      Како ќе кажеш што учите по предметот музичко воспитување?

Како ќе ја опишеш својата другарка?

Како ќе му кажеш на другарчето да молчи?

   Како ќе прашаш: Каде беше на одмор?
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Што би одговорил кога би те прашале: Кое е твоето омилено место за
одмор?

Која од наведените реченици искажува идно дејствие?

Kако ќе кажеш дека  концертот бил добар?

Како ќе ја одбиеш поканата на твојата другарка да одите на кино?

My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Што му купиле родителите на авторот на текстот за роденден?
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My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Кој бил условот кој го поставиле родителите за користењето на лап-
топот?

Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Каде биле Брајан и авторот на текстот претходната вечер? 
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 My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 
За што го користел лап-топот аворот на текстот?

 My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

За што го користела лап-топот сестрата на авторот на текстот?
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Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Кој филм го гледале во кино Брајан и авторот на текстот?

Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Како изгледал Шерлок Холмс?
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Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.
Каков бил пријателот на Шерлок, Џон Вотсон?

My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Што се случило со лап-топот?
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My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Каде го однеле лап-топот откако се расипал?

Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Која фраза ја користел Шерлок многу често во филмот?

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Кога Соња им дава храна на мајмуните?
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Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Од горенаведениот текст извлечи заклучок:
Што означува зборот kind?

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Во Скопје има:

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Каде живее Соња?

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Мајмуните се :

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Зоолошката градина е место каде што Соња
:
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Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Името градот во кој живее Соња е:

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Во горенаведениот текст заокружи го
зборот кој означува многу.

Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе правиш утре?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата :Give
………your pencil!

На прашањето: What are you doing this afternoon? следува одговор:

Како би одговорилa ако некој те праша: Што ќе и подариш на твојата
пријателка за Нова година?

Како би и кажал на твојата другарка да не оди?

Кој од следниве зборови e описна придавка?
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Што може да купиме во продавница за музички инструменти?

Доврши ја следнaта реченица: Салатата е направена од.........

Може да пливаме во :

Со велосипед се возиме по:

Доврши ја следната реченица: The guitar is…

Кој од следниве зборови означува главно јадење?

Како се нарекува дел од приборот за јадење со кој може да сечеме?

Како се вика местото каде што може да штедиме пари?

Во воздух се возиме со:

Може да се скијаме на:

Креветот го покриваме со:

Печива купуваме во:
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Со што сечеме леб?

Доврши ја следнaта реченица: Десертот е направен од.........

Доврши ја следната реченица:The violin is a …

Што може да купиме во продавница за компјутерска технологија?

На кој празник се украсува елка?

Доврши ја следната реченица:We can swim in the …

На кој празник се бојадисуваат јајца?

Што сакаат девојчињата најмногу?

Доврши ја следната реченица:We can order main course in a…

Кој од следниве зборови e описна придавка?

Кој од следниве зборови е лична предметна заменка?

Кој од следниве зборови е модален глагол?

На прашањето: What are you doing this weekend? следува одговор:

Определи кoj збор треба да стoи на празнoтo  местoво реченицата :Give
………your book!
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Како би и кажала на својата пријателка да не доцни?

Определи го исказот што значи:Молчи!

Кој би бил краткиот одговор на прашањето: Are you coming to my house?

Како би му кажал на својот пријател дека живееш во мало место?

Како би прашале колку е висока Ана?

На прашањето: Were you at the market? следува одговор:

Со која реченица е искажанo идно дејствие?

Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе mу подариш на своето
другарче за роденден?

Како би одговорил ако некој те праша: Каде ќе одиш следната недела?

Која е кратката форма на исказот:Mary was not at the library?

Како би одговорил ако некој те праша:Колкава е куќата во којаживееш?

На прашањето: Како трчаш?следува одговорот:

Како ќе му наредиш на својот другар да не зборува?
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Како ќе го посоветуваш својот другар да не пие Фанта?

Како би одговорилa ако некој те праша: Што ќе и подариш на својата
пријателка за Нова година?

Со кој од понудените зборови даваме совет?

Кога покануваме некого да игра со нас, велиме:

Определи го исказот што значи: Ајде да одиме на игранка.

Кога посакуваме пријатен викенд велиме:

Определи го исказот што значи: Што би сакале да се напиете?

Со кој од наведените зборови даваме опис?

Кога даваме совет велиме:

Како би му дал совет на својот другар да остане дома и да се одмори?

Кога одбиваш покана, што велиш?

Кој израз го користиш за да порачаш нешто во млечен ресторан?
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Како би го советувал својот другар ако има главоболка?

Како би го поканил својот другар да прошетате?

Реченицата: I`m sorry, but I must go to my music class, значи исто што и:

Како ќе го прашаш својот другар: Дали беше на роденденската забава?

Како ќе го опишеш своето место на живеење?

Како би го поканил другарот на твојата роденденска забава утре?

Кога одбиваш покана, што велиш?

Кога си во ресторанили пицерија, како те прашува келнерот што сакаш да
порачаш?

Со кој од наведените изрази би искажале сугестија?

Како би му посакал на својот другар пријатен летен одмор?

Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш своето место на живеење?

Со кој од наведените изрази можеш да ја опишеш својата другарка?

Како би го поканил својот другар да дојде на пазар со тебе?
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Кој од наведените изрази го користиш за да нарачаш Пепси?

Како ќе одговориш ако некој те праша: What would you like to order?

Со кој од наведените изрази можeш да ја опишеш Сузана?

Како ќе одговориш доколку некој те праша: Што ќе правиш наредниот
викенд?

Како би го прашал својот другар кој е неговиот омилен училиштен предмет?

Kaкo би го советувал својот другар да учи англиски повеќе?

Со кој од наведените изрази се искажува минато дејствие?

Како би му посакал на својот другар убав ден?

Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш својот дом?

Со кој од наведените изрази можеш да ја опишеш својата другарка?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.
Кој збор во текстот означува омилен?
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Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje.There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.

Како се вика градот во кој живее Алмира?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres andshops
in the city.Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when sheis there.

Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува видови.

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends.She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кога Кејт оди на училиште?
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Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува предмет.

Almiralives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.
Во Скопје има:

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lotof
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month.There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.

Колку кина, театри и продавници има во градот?
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Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Омилени животни на Алмира се:

Almira lives in a big city.The name of the city is Skopje.There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.

Вo зоолошката градина има:

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje.There are many cinemas,theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Каде оди Алмира еднаш месечно?
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Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кејт има:

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Каде оди Кејт по часовите?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends aresinging popular songs.

Омилен предмет наКејт и е:
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Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Кој е омилениот музички инструмент на Кејт?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Што сака Кејт?
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Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Какви песни пеат пријателите на Кејт?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.
Од горенаведениот текст извлечи заклучок:Кое е омиленото место на Алмира
во Скопје?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Што им дава таа на тигрите?
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Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Кога Алмира им дава храна на тигрите?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.
Со кого оди Кејт во паркот?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc. Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends.She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Чија сопственост е гитарата на која свири Кејт?
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Поголема водена површина од морето се вика:

Местото каде пливаат големи риби се вика:

Кога сакаме да гледаме драма одиме на:

По предметот историја учиме за:

Кога некој е многу вреден, велиме дека е:

Кога некој не е работлив, велиме дека е:

Што уживаат да гледаат децата на ТВ?

2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

    Кој од следниве зборови означува главно јадење?

   Со брод се возиме по:



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Може да одиме да купуваме во:

     Пред да јадеме на масата ставаме:

  Писмата ги праќаме во:

  Со што јадеме супа?

      Фудбал играме на:

 Електронските писма ни стигаат на:

 Кој од дадените музички инструменти има жици?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

      Кој од дадените празници е денот на шегата?

  Доврши ја следнaта реченица: Ручекот е направен од __________.

    Доврши ја  следната  реченица: The guitar is a …

     Каде може да излеземе со семејството на вечера?

Што може да купиме во продавница за играчки?

   На кој празник китиме елка?

Доврши ја  следната  реченица: We can swim in the …



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  На кој празник се маскираме?

Доврши ја реченицата: "I should look that video _________."

   Доврши ја  следната  реченица: We can order pancakes in …

 Доврши ја реченицата: I am calling him on his _________.

    Доврши ја реченицата: His grandparents have a house in _______.

Потполни го зборот во реченицата: ________ is my favorite musical
instrument.

  Доврши ја реченицата:  I can’t imagine spending a day without my ______.

   Доврши ја реченицата: My brother always works a lot, he is very _________.



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

    Доврши ја реченицата: When we eat in a restaurant, my mother never eats
the ____________.

Кој од следниве зборови e описна придавка?

  Кој од следниве зборови е лична предметна заменка?

    Кој од следниве зборови е модален глагол?

     Кој од следниве зборови е модален глагол во негативна форма?

Кој од следниве зборови НЕ е описна придавка?

Кој од следниве реченице е во заповедна форма:



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  На прашањето:  What are you doing tomorrow? следува одговор:

   Определи кој збор треба да стои во реченицата: Give _____ their money
back!

      Како би му кажал на својот пријател да не доаѓа?

  Определи го исказот што значи: Не зборувај!

    Кој би бил одговорот на прашањето: Are you coming to my birthday?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

   Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: She
_________ at the pictures.

   На прашањето: Were you at the birthday party? следува одговор:

    Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: She
________ the computer every day.

  Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата:  The lion
is a wild animal, it ________ in the jungle.

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: Where
______ you last weekend?

 Определи кој помошен глагол треба да стои на празното место во
реченицата: What ______ this word mean?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: We
_____________ for a new car computer yesterday.

    Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: You
___________ smoke that much.



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

      Кој би бил одговорот на прашањето: Where were you yesterday?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата: The dog
________after the cat all afternoon.

Со која реченица искажуваме нешто што ќе се случи во иднина?

 Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе и подариш на sвојата
наставничка  за роденден?

Како би  одговорил  ако некој те праша: Каде ќе одиш следниата недела?

 Која е кратката форма на исказот: She was not at the party?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Како би  одговорил  ако некој те праша:  Каква е зградата во која живееш?

   На прашањето:  Можеш ли да читаш на Англиски? следува одговорот:

     Како ќе му наредиш на своето другарче да не трча?

   Како ќе го посоветуваш своето другарче да не пие кафе?

   Како ќе одговориш на прашањето: Што правеше вчера?

     Како би кажал дека можеш да црташ многу добро?

 На прашањето: Каде беше вчера? ќе одговориш со:

     Како би го советувал својот другар да почне да игра фудбал?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

  Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе правиш вечерва?

  Како ќе прашаш: Дали можете да ми помогнете?

Како ќе кажеш дека мајка ти е докторка?

 Со кој од наведените зборови даваме наредба?

      Со кој од наведените зборови даваме совет?

  Кога покануваме велиме:

     Определи го исказот што значи: Ајде да одиме на пливање.

  Кога посакуваме пријатен празник велиме:

    Определи го исказот што значи: Што би сакале да јадете?

   Со кој од наведените зборови се извинуваме?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

     Со којa од наведените реченици ќе искажеш прифаќање на покана?

      Kоја од наведените реченици означува дневна рутина?

      Која од наведените реченици означува давање упатство?

    Како би му дал совет на своето другарче да учи повеќе?

      Кога одбиваш покана, што велиш?

      Кој израз го користиш за да одбиеш нешто?

Како би го советувал своето другарче ако има забоболка?

     Како би ја поканил својата другарка да ручате заедно?

     Реченицата: I am sorry, but I must go to the hospital.”значи исто што и:



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

    Како ќе го прашаш своето другарче: Дали беше на училиште?

     Како ќе го опишеш градот во кој живеат многу луѓе?

Како би го претставил своето другарче?

   Како ќе ги опишеш своите интереси?

Како ќе искажеш минато дејство:

 Како ќе искажеш дејство кое планираш да го направиш:

   Како ќе искажеш што учите по предметот Географија?

  Како ќе ги опишеш физичките карактеристики на другарчето:

   Како ќе го побараш телефонот од другарчето?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

      Со кој од наведените изрази би искажале сугестија? 

   Како би  му посакал на своето другарче пријатен викенд?

Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш својот град? 

     Со кој од наведените изрази можеш да ја опишеш својата другарка? 

 Како би  го поканил своето другарче да дојде на прошетка со тебе?

Кој од наведените изрази  го користиш за да нарачаш сендвич во
сендвичара? 

   Како ќе одговориш ако некој те праша: What would you like to order? 



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

     Со кој од наведените изрази можeш да го опишеш своето другарче? 

      Како ќе одговориш доколку некој те прашаш: Што ќе правиш утре?

     Како би го прашал своето другарче за неговиот омилен училиштен
предмет?

   Kaков совет би му дал на  своето другарче доколку го боли главата?

  Како ќе одговориш на прашањето: Зошто не дојде вчера на училиште?

Како ќе прашаш некого: Каде беше на одмор?

      Како ќе прашаш: Кога беше во Италија?

  Како ке го опишеш своето училиште?

  Како ќе му дадеш совет на своето другарче  да чита повеќе?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

   Како ќе кажеш дека ти се допаѓа да учиш историја?

Како ќе кажеш дека можеш да свириш на гитара?

 Како учтиво ќе прашаш: Што треба да направиме?

     Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
      Кој свири на гитара?

     Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
    Што сака да биде Чарли  во иднина?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steve puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the the design. 
   За кого Стивен  купува Божиќен подарок?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
Колку вкупно фунти извадил Стивен од банката?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
 Што купил Стивен за подарок?

     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village. The people from the village were wearing mask-
costumes for the Carnival. The whole situation was like a contest of
masks. Marija was thinking that she would come the next year as well.
She really was impressed from the whole show there. People singing and
dancing all day long. And then, the next day, they were burning the
masks. For Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t
enjoying at all. He was cold and he was seeing people drinking all the
time. He was thinking he would love to come to Vevchani, but in spring
or summer, when the weather would be warm and he would be able to
see the Vevchani springs, and visit other places there.

  Кој бил домаќин на Марија и Марко?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village. The people from the village were wearing mask-
costumes for the Carnival. The whole situation was like a contest of
masks. Marija was thinking that she would come the next year as well.
She really was impressed from the whole show there. People singing and
dancing all day long. And then, the next day, they were burning the
masks. For Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t
enjoying at all. He was cold and he was seeing people drinking all the
time. He was thinking he would love to come to Vevchani, but in spring
or summer, when the weather would be warm and he would be able to
see the Vevchani springs, and visit other places there.

Каде биле Марија и Марко минатиот викенд?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.
 Кога е родена принцезата Дијана?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Во близина на кој град е родена принцезата Дијана?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dancer when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who asked her to marry him. In 1981, Dianna got married
to Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Во какво семејство е родена Princess Diana? 



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Кога редовно другарите на Чарли одат да го гледаат?

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
  Колку време Чарли свири на гитарата?
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Прашање

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
Зошто Чарли не присуствувал на вчерашниот концерт?

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
    На што се надеваат пријателите на Чарли?
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Прашање

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.
   Каков е Чарли  со своите пријатели?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
   Што направил Стивен  откако го купил подарокот?
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Прашање

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Зошто Стивен  купил подарок со пајаци?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Каде го ставил  Стивен подарокот  откако го завиткал?
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Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Што направила мајката на Стивен  откако го отворила подарокот?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.
Колку фунти му останале на Стивен  откако го купил подарокот?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
      Што правел Мирко кога дошле гостите?
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     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
Како изгледале луѓето од Вевчани на денот на карневалот?
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     Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were
staying at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his
mask for the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a
big event in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
     Како изгледала целата ситуација со маските?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.
     Што се случило дента откако завршил карневалот?
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Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Што си помислил Марко за карневалот?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

     The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Што би сакал да види Марко во Вевчани?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses. 

Каков ученик била принцезата Дијана?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.       Што сакала да биде принцезата Дијана кога ќе порасне?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Што работела принцезата Дијана откако завршила со школувањето?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

 Со кого се венчала принцезата Дијана?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Колку деца имаала принцезата Дијана?

Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Зошто се горди родителите на Чарли?
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Charlie is an excellent musician. He plays the guitar. His friends from
school always go to see him when he is having a concert. He plays the
guitar for many years. His parents are very proud of him. Charlie likes
playing the guitar, but he thinks that it would be better if he starts
learning something else. He wants to become a doctor one day in future.
He thinks being a doctor would mean a good future for him. That’s why
he wasn’t at the concert yesterday. He was studying for an exam for the
medical school. His friends hope his dream for becoming a doctor would
come true. They will love him anyway, because he is the best friend they
have.

Зошто Чарли сака да стане доктор?

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. David’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders.
Што очекувал Стивен  кога мајка му ќе го отворела подарокот?
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Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. David’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders.

Зошто вриснала мајката на Стивен го отворила подарокот?

Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Каков впечаток добиле Марија и Марко за Вевчанскиот Карневал?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Marija and Marko were in Vevchani the last weekend. They were staying
at their friend’s Mirko  as his guests. Mirko was preparing his mask for
the Carnival. Like every year, this year too the Carnival was a big event
in the village.

The people from the village were wearing mask-costumes for the
Carnival. The whole situation was like a contest of masks. Marija was
thinking that she would come the next year as well. She really was
impressed from the whole show there. People singing and dancing all
day long. And then, the next day, they were burning the masks. For
Marko, the whole Carnival was a waste of time. He wasn’t enjoying at
all. He was cold and he was seeing people drinking all the time. He was
thinking he would love to come to Vevchani, but in spring or summer,
when the weather would be warm and he would be able to see the
Vevchani springs, and visit other places there.

Што претставува Карневалот за луѓето од Вевчани?

Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

Каков статус имала принцезата Дијана во светот?
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Princess Diana was born on July 1, 1961, at Park House near the city of
Norfolk. Her full name was Diana Frances Spencer. She was born into an
aristocratic family with Royal blood. Diana wasn’t a good student, she
was having poor grades in many subjects, but she was excellent in ballet
and she was hoping she would be a ballet dance when she grows up.
After leaving school she was working as an assistant teacher at a
kindergarten in London. While she was working as an assistant she met
Prince Charles who ask her to marry him. In 1981, Dianna got married to
Prince Charles. Princes Diana and Prince Charles have got two sons:
Prince William and Prince Harry. Princess Diana was an iconic figure of
the late 20th century. During her life she was the most photographed
person, and she was using her celebrity status for raising awareness for
many illnesses.

За што го користела својот статус? 

Steven wants to buy a Christmas present for a very special person, his
mother. Steven’s father gives him 5 pounds a week pocket money and
Steven puts 2 pounds a week into his bank account. After three months,
Steven takes 20 pounds out of his bank account and goes to the
shopping mall. He looks and looks for a perfect gift. Suddenly he sees a
beautiful scarf with prints of his favorite pet. He says to himself, “My
mother loves scarves, and this one costs only 15 pounds.” He buys the
scarf and takes it home. He wraps the present in Christmas paper and
places it under the tree. He is very excited and he is looking forward to
the morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother
opens the present she screams with fright because she sees many
spiders on the design.

Кој му дава џепарлак на Стивен?
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      Местото каде главното превозно средство се камилите се вика:

Може да скијаме на:

Во зима се покриваме со: 

      Што може да купиме во супермакет?

    Доврши ја реченицата: He is playing football at the _________.

   Дополни ја  реченицата: __________ is my favorite activity at home.

Дополни ја реченицата: My parents take me to the ____________ every
weekend  for a family lunch”

  Кој од следниве зборови означува глагол во минато време?
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Дополни ја  реченицата: He ________ in the pool now.

Дополни ја  реченицата:  She _________ her cousin next week.

Дополни ја   реченицата:  Maria _________ а lot of  talking on her  mobile
phone.

Дополни ја реченицата: I_____ at the zoo yesterday morning.

Како ќе одговориш на прашањето: Where were you last weekend?

Како ќе го прашаш другарчето дали  може да свири на виолина?

Со која реченица е искажано минато дејство?

Реченицата: Омилено јадење ми е супа; на англиски јазик гласи:
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     Со кој од наведените искази ќе ја опишеш реката која поминува низ
твојот град?

Која од наведените искази  означува давање совет?

     Кој од наведените искази означува покана?

     Како би  му дал совет на другарчето да почне да се храни здраво?

      Како ќе кажеш што учите по предметот музичко воспитување?

Како ќе ја опишеш својата другарка?

Како ќе му кажеш на другарчето да молчи?

   Како ќе прашаш: Каде беше на одмор?
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Што би одговорил кога би те прашале: Кое е твоето омилено место за
одмор?

Која од наведените реченици искажува идно дејствие?

Kако ќе кажеш дека  концертот бил добар?

Како ќе ја одбиеш поканата на твојата другарка да одите на кино?

My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Што му купиле родителите на авторот на текстот за роденден?
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My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Кој бил условот кој го поставиле родителите за користењето на лап-
топот?

Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Каде биле Брајан и авторот на текстот претходната вечер? 
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 My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 
За што го користел лап-топот аворот на текстот?

 My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

За што го користела лап-топот сестрата на авторот на текстот?
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Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Кој филм го гледале во кино Брајан и авторот на текстот?

Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Како изгледал Шерлок Холмс?
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Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.
Каков бил пријателот на Шерлок, Џон Вотсон?

My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Што се случило со лап-топот?
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Прашање

My parents bought me a lap-top for my birthday. I was so happy when
they told me that. But the present came with a condition that I should
share it with my sister as well. I agreed on that, and me and my sister
shared the hours for working on the lap-top. I was using it for my
homework and for playing on-line games, and my sister was using it for
reading on-line books and for chatting with her friends from University.
One day, I clicked on a commercial for cheap shoes and the lap-top shut
down. Me and my sister brought it to a service and they said it had a
virus. We are still waiting for the lap-top to be repaired and we really
miss it. 

Каде го однеле лап-топот откако се расипал?

Brian and I were at the cinema yesterday. We were watching a movie
about Sherlock Holmes. The movie was based on a novel by Sir Arthur
Conan Doyle. Sherlock is a detective, he lives on 221B Baker Street in
London. He is incredibly smart and funny. He always wears a hat and a
magnifying glass. He doesn’t have many friends because he is usually
mean to people. But he does have one friend, his name is Doctor John
Watson, and he is the opposite of Sherlock. He is polite and kind. I still
don’t understand how these two can be friends. Brian and I liked the
movie a lot, however I still don’t understand why Sherlock used:
“Elementary, my dear Watson!” all the time.

Која фраза ја користел Шерлок многу често во филмот?

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Кога Соња им дава храна на мајмуните?
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Прашање

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Од горенаведениот текст извлечи заклучок:
Што означува зборот kind?

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Во Скопје има:

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Каде живее Соња?

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Мајмуните се :

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Зоолошката градина е место каде што Соња
:
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Прашање

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kind of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Името градот во кој живее Соња е:

Sonja lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of big
buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in the city. The
zoo is the place where she goes very often. There are a different kinds of animals
in the zoo. Her favorite animals are monkeys. They are very funny. She gives
them some food when she is there.Во горенаведениот текст заокружи го
зборот кој означува многу.

Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе правиш утре?

Определи кој збор треба да стои на празното место во реченицата :Give
………your pencil!

На прашањето: What are you doing this afternoon? следува одговор:

Како би одговорилa ако некој те праша: Што ќе и подариш на твојата
пријателка за Нова година?

Како би и кажал на твојата другарка да не оди?

Кој од следниве зборови e описна придавка?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Што може да купиме во продавница за музички инструменти?

Доврши ја следнaта реченица: Салатата е направена од.........

Може да пливаме во :

Со велосипед се возиме по:

Доврши ја следната реченица: The guitar is…

Кој од следниве зборови означува главно јадење?

Како се нарекува дел од приборот за јадење со кој може да сечеме?

Како се вика местото каде што може да штедиме пари?

Во воздух се возиме со:

Може да се скијаме на:

Креветот го покриваме со:

Печива купуваме во:



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Со што сечеме леб?

Доврши ја следнaта реченица: Десертот е направен од.........

Доврши ја следната реченица:The violin is a …

Што може да купиме во продавница за компјутерска технологија?

На кој празник се украсува елка?

Доврши ја следната реченица:We can swim in the …

На кој празник се бојадисуваат јајца?

Што сакаат девојчињата најмногу?

Доврши ја следната реченица:We can order main course in a…

Кој од следниве зборови e описна придавка?

Кој од следниве зборови е лична предметна заменка?

Кој од следниве зборови е модален глагол?

На прашањето: What are you doing this weekend? следува одговор:

Определи кoj збор треба да стoи на празнoтo  местoво реченицата :Give
………your book!



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како би и кажала на својата пријателка да не доцни?

Определи го исказот што значи:Молчи!

Кој би бил краткиот одговор на прашањето: Are you coming to my house?

Како би му кажал на својот пријател дека живееш во мало место?

Како би прашале колку е висока Ана?

На прашањето: Were you at the market? следува одговор:

Со која реченица е искажанo идно дејствие?

Како би одговорил ако некој те праша: Што ќе mу подариш на своето
другарче за роденден?

Како би одговорил ако некој те праша: Каде ќе одиш следната недела?

Која е кратката форма на исказот:Mary was not at the library?

Како би одговорил ако некој те праша:Колкава е куќата во којаживееш?

На прашањето: Како трчаш?следува одговорот:

Како ќе му наредиш на својот другар да не зборува?
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Прашање

Како ќе го посоветуваш својот другар да не пие Фанта?

Како би одговорилa ако некој те праша: Што ќе и подариш на својата
пријателка за Нова година?

Со кој од понудените зборови даваме совет?

Кога покануваме некого да игра со нас, велиме:

Определи го исказот што значи: Ајде да одиме на игранка.

Кога посакуваме пријатен викенд велиме:

Определи го исказот што значи: Што би сакале да се напиете?

Со кој од наведените зборови даваме опис?

Кога даваме совет велиме:

Како би му дал совет на својот другар да остане дома и да се одмори?

Кога одбиваш покана, што велиш?

Кој израз го користиш за да порачаш нешто во млечен ресторан?
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Прашање

Како би го советувал својот другар ако има главоболка?

Како би го поканил својот другар да прошетате?

Реченицата: I`m sorry, but I must go to my music class, значи исто што и:

Како ќе го прашаш својот другар: Дали беше на роденденската забава?

Како ќе го опишеш своето место на живеење?

Како би го поканил другарот на твојата роденденска забава утре?

Кога одбиваш покана, што велиш?

Кога си во ресторанили пицерија, како те прашува келнерот што сакаш да
порачаш?

Со кој од наведените изрази би искажале сугестија?

Како би му посакал на својот другар пријатен летен одмор?

Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш своето место на живеење?

Со кој од наведените изрази можеш да ја опишеш својата другарка?

Како би го поканил својот другар да дојде на пазар со тебе?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од наведените изрази го користиш за да нарачаш Пепси?

Како ќе одговориш ако некој те праша: What would you like to order?

Со кој од наведените изрази можeш да ја опишеш Сузана?

Како ќе одговориш доколку некој те праша: Што ќе правиш наредниот
викенд?

Како би го прашал својот другар кој е неговиот омилен училиштен предмет?

Kaкo би го советувал својот другар да учи англиски повеќе?

Со кој од наведените изрази се искажува минато дејствие?

Како би му посакал на својот другар убав ден?

Со кој од наведените изрази можеш да го опишеш својот дом?

Со кој од наведените изрази можеш да ја опишеш својата другарка?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.
Кој збор во текстот означува омилен?
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Прашање

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje.There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.

Како се вика градот во кој живее Алмира?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres andshops
in the city.Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when sheis there.

Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува видови.

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends.She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кога Кејт оди на училиште?
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Прашање

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Во горенаведениот текст заокружи го зборот кој означува предмет.

Almiralives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.
Во Скопје има:

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lotof
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month.There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.

Колку кина, театри и продавници има во градот?
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Прашање

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Омилени животни на Алмира се:

Almira lives in a big city.The name of the city is Skopje.There are a lot of
tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.

Вo зоолошката градина има:

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje.There are many cinemas,theatres and shops in
the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds of
animals in the zoo.Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Каде оди Алмира еднаш месечно?
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Прашање

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.
Кејт има:

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Каде оди Кејт по часовите?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends aresinging popular songs.

Омилен предмет наКејт и е:
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Прашање

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Кој е омилениот музички инструмент на Кејт?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Што сака Кејт?
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Прашање

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Какви песни пеат пријателите на Кејт?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting.She gives them some food when she is there.
Од горенаведениот текст извлечи заклучок:Кое е омиленото место на Алмира
во Скопје?

Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Што им дава таа на тигрите?



2. Англиски јазик - Задолжителен предмет
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Almira lives in a big city. The name of the city is Skopje. There are a lot
of tall buildings in Skopje. There are many cinemas, theatres and shops
in the city. Almira goes to the zoo every month. There are different kinds
of animals in the zoo. Her favorite animals are tigers.They are very
interesting. She gives them some food when she is there.

Кога Алмира им дава храна на тигрите?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc.Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends. She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.
Со кого оди Кејт во паркот?

Kate goes to school every day. She has many school subjects like maths,
English, history, geography,IT, biology, sports, music, art, etc. Her
favorite subject is art. She likes drawing and painting with water colors.
Her favorite object for painting is the guitar. She has got her own guitar.
After classes she goes to the park with her school friends.She is playing
on the guitar and her friends are singing popular songs.

Чија сопственост е гитарата на која свири Кејт?
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Прашање

Поголема водена површина од морето се вика:

Местото каде пливаат големи риби се вика:

Кога сакаме да гледаме драма одиме на:

По предметот историја учиме за:

Кога некој е многу вреден, велиме дека е:

Кога некој не е работлив, велиме дека е:

Што уживаат да гледаат децата на ТВ?

3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како со еден збор ги нарекувам брат ми и сестра ми?



3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како се вика првиот ден од неделата
?

Што ми е мене мајката на мојот татко?

На кој час пееме или пишуваме ноти?

Johann kommt aus Wien.  Er spricht
__________.



3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Was ist
Erdkunde?

Што може да биде наше домашно милениче?

Morgen habe ich Sport. Ich brauche mein _________.

Одговори на прашањето: Wie viele Stunden hast du am Freitag?

Дополни: Rex ist mein____________.

Дополни ја реченицата: Mein Haustier ist eine________.

Како ќе одговориш, ако некој те праша каде е твојата другарка?

Кој од дадениве зборови означува разгледница?



3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Ако некој ти предложи  да си играте заедно, како ќе кажеш дека се
согласуваш?

Кога не разбирам велам:

 Како се поздравуваме во 12 часот?

Доврши ја реченицата: Meine Freundin liest ein_________.

На крајот од учебната година добиваме:

Дополни: Was ist richtig?Guten Appetit! __________.



3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори на прашањето: Wo wohnt sie?

Денес е третиот ден од неделата. Тоа е _______.

Die Eltern meines Vaters sind  meine___________.

Meine Mutter trinkt jeden Morgen ________.

Meine Mutter heißt Claudia. Ihre Schwester ist meine _______.

Welcher Monat ist nicht im Sommer?

Новата театарска претстава можам да ја гледам во:
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Heute ist Samstag und morgen ist ________.

Одговори на прашањето: Wie heißt deine beste Freundin?

In Musik spielen wir__________.

___________ gehe ich um 20 Uhr ins Kino.

Morgens esse ich eine _____.

Meine Eltern und meine Schwester sind __________.
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Mein Vater heißt Fritz. Der Vater von Papi ist _________.

Morgen bin ich alleine zu Hause.  Meine Eltern sind __________.

Wir zeichnen und malen. Wir haben ________.

Мајката на мојот татко е:

Am Samstag und Sonntag ist_____________.

Die Hauptstadt Deutschlands ist _______.
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Доврши ја реченицата: Basketball spielt man _____________.

Heute habe ich Mathe und ich brauche:

Meine Mutter ist 30 Jahre _____.

Како би одговорил на прашањето: Wohin fährt Marko? Nach ________.

Morgen habe ich Kunst. Ich brauche _______.

Како би одговорил на прашањето: Was trinken wir, wenn wir krank sind?
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Доврши ја реченицата: Biljana ist Friseur von _________.

Одговори кој збор означува црвена боја.

Was schmeckt Kindern gut
?

Ich muss lernen. Morgen habe ich einen _________ in Mathe.

Die Schüler schreiben eine ___________.
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Дополни го прашањето: Mein Lieblingsfach ist _________?

Дополни ја реченицата:
Meine kleine Schwester sieht _________ am liebsten im Kino.

Одговори на прашањето: Was möchten Sie trinken?

Колку дена има неделата?

Како гласи 1660 година на германски?

Како би одговорил на прашањето:
Ich komme aus Makedonien. Und du?
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Дополни ја реченицата со соодветниот глагол:
Ich ___________Christian.

Wo ist mein Bleistift? – Hier ist ___ doch.

Wir ____________10 Jahre alt.

Која лична заменка недостасува во реченицата:
___________isst eine Pizza.

Was machen Petra und Simon
a?
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Дополни: Das ist meine Schwester. ____ ist 10 Jahre alt.

___________spricht gut Deutsch.

Дополни го прашањето: ______wohnst du?

Das ist mein Freund Alex. ____ kommt aus Amerika.

Wo ist ______Bruder?  Er ist nicht da.

Wo ist denn dein Heft? - Hier ist ______ doch.
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Дополни ја реченицата : Ich fahre morgen nach England und meine
Freundin_______ erst am Wochenende.

Дополни за реченицата за да биде точна: Ist das dein Freund? – Ja,
________ist sehr nett.

________
wohnt
Peter
?
- In Berlin.

_________ kommt ihr? – Aus der Schweiz.

Дополни: Meine Schwester ______ gern.
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Mein Vater arbeitet
_____________.

Ich möchte eine Pizza bitte, und meine Schwester _________ einen Hamburger.

Ist  das ein Heft?

Која реченица го има точниот редослед на зборовите?

Das ist meine Freundin Inge. Sie ______in Italien.

Meine Freundin_________gut Englisch.

____ findest du Bio? – Gut
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Дополни ја реченицата со соодветниот глагол:
Meine Schwester_______gern Schokolade.

Ist das _______Bleistift? Nein, das ist kein Bleistift, das ist mein Farbstift.

In ___________ habe ich nur gute Noten.

Дополни ја реченицата: Ich habe Angst _________ großen Hunden.

______wohnst du? In Berlin.

Ich lese gern, meine Schwester ___  auch gern.
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Дополни со соодветниот глагол: Wir _____________ nach Deutschland.

________kommst du? Aus Hamburg.

Ist das dein Stundenplan?

Peter und Inge sind Freunde. Peter ist _______. .

Meine Tante heißt Vera, und wie heißt ________ Tante?

Дополни: ____ist das? Das ist mein Lehrer.
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Das sind meine Freundinnen. _____ Freundinnen gehen in die erste Klasse.

Ich möchte __________.

Ако Те праша некој, дали живееш во Германија, како ќе одговориш?

Ja, das ___ mein Hund
.

Meine Freundin Anna ____ in der Schweiz studieren.

Дополни го прашањето: Was sind Sie ____ Beruf?

Mit dem Hund ___________ wir jeden Tag.
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Ich habe ________Kuli.

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

______ du eine Fahrkarte?

Jetzt sind wir _____ München.

 ________mir bitte dein Heft!

Дополни ја реченицата со соодветниот глагол.
Ich _______ gestern einen Spaziergang gemacht.

Ist das dein Hund? Ja, das ist ______Hund.
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Ist das dein Auto?Ja, aber _______fährt nicht.

Haben Sie schon eine Fahrkarte?

Кој од наведените зборови не означува пијалак?
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Кога некој јаде велиме:

Што велиш кога одиш на спиење?

Како ќе го прашаш твојот другар колку години има?

Како ќе одговориш на прашањето:
Bist du neu hier?

Одговори на прашањето: Wie ist das Buch?

Другарот ти одговорил „Aus Skopje“.
Твоето прашање е:
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Одговори на прашањето: Wann geht man nicht in die Schule?

Herr Meyer ist mein Biolehrer. ___________.

Дополни: In der Apotheke kauft man ___________.

Одговори на прашањето: Wie findest du Kunst?

Одговори на прашањето: Was ist zum Beispiel frei?
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Одбери ја точната реченица: Ich gehe schlafen.

Ich trinke________Saft.

Tschüss Maria.   Tschüss, ______.

I
ch habe _________ Freunde. Sie heißen Jan und Tobias.

Кога доцниме на час велиме:

Одговори на прашањето: Arbeitet Herr Мüller hier?

Ist hier noch frei? 
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Was macht ihr?        

Како ќе кажеш дека ликовно ти е омилен предмет?

Одговори: Wo schaut man einen Film an?

Wo sind Paul und Sabine?

Одговори: Vielen Dank für Ihren Besuch.
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Möchtest du  eine Tasse Kaffee?

Определи како ќе кажеш некому: до скоро видување.

Боите на германското знаме се:

Wo ist das Matheheft?

Како ќе кажеш дека најмногу сакаш историја?

Kommst du auch aus der Schweiz?
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Ist hier noch frei?

Bist du
schon 10 Jahre alt
?

Одбери го точното одговор: Wie bitte? Ich ____________.

Одбери го точното прашање:

Meine Schere ist da.

Како ќе одговориш ако некој те праша како си?

Паулa  има шест години и оди  на училиште. Kако ќе поставиш прашање, кoе
одделение е?         

Одбери го точното прашање: Ich gehe in die  sechste  Klasse. 
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Ich möchte allein sein. ______________.    

Ich gehe jetzt schlafen. Dann________.

Die
М
aschine funktioniert nicht mehr,______________.

Gehen wir jetzt ins Kino? Nein, danke,_____________
.

Како ќе му кажете на другарот да не зборува брзо?

Искажи го времето со зборови: Es ist 2:45!
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Wie alt sind Rosa und Rita?

Искажи го времето со броеви: Es ist Viertel vor eins.

Ich rechne nicht gern.________________.

Ich habe Durst. Ich möchte __________.

Tschüss Maria.    ___________, Herr Böhm.

Одбери го точното прашање: Nein, tut mir Leid.

Лут си бидејќи ти ја нема острилката. Што велиш?
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Bist du neu hier?

Was macht Martin?      

Wir haben ein Problem: Frau Uli, die Mathelehrerin, spricht immer sehr
schnell. Wir verstehen dann die Aufgaben nicht.

Wie heißt die Mathelehrerin
?

Wir haben ein Problem: Frau Uli, die Mathelehrerin, spricht immer sehr
schnell. Wir verstehen dann die Aufgaben nicht.
Wie spricht die Mathelehrerin?
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Wir haben ein Problem: Frau Uli, die Mathelehrerin, spricht immer sehr
schnell. Wir verstehen dann die Aufgaben nicht.

Was verstehen die Schüler nicht?

Das ist Thomas und er ist 37 Jahre alt. Er kommt aus der Schweiz aber er wohnt
schon zehn Jahre in Deutschland. Er arbeitet in der Schule und unterrichtet
Mathe. Er ist sehr nett und die Kinder lieben ihn.

Was ist Thomas von Beruf?

Liebe Мaja,
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
damm eben später.
Liebe Grüsse
Marta

Каде оди Марта во петок?

Am Samstag geht Mario zu Tante Claudia. Auf einmal sieht er Florian. Florian
steht da und schaut. Und vor Florian steht ein Hund, ein großer Hund. Er schaut
nur den Hund an. Da ruft Mario: Rex! Rex, komm her!

Wohin geht Mario?
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Am Samstag geht Mario zu Tante Claudia. Auf einmal sieht er Florian. Florian
steht da und schaut. Und vor Florian steht ein Hund, ein großer Hund. Er schaut
nur den Hund an. Da ruft Mario: Rex! Rex, komm her!
Was steht vor Florian?

Liebe Мaja,
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
damm eben später.
Liebe Grüsse
Marta
Што слави Маја?

Liebe Karola,

viele Grüße aus Rom. Hier ist es sehr schön.  ...

Viele Grüße

Inge

Кој го пишува писмото?
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Martin ist 14 Jahre alt und kommt aus Venedig. Es ist Sommer und er ist
bei Oma in Berlin. Dort ist es sehr schön.

Wo ist Martin in den Ferien?

Ich heiße Lina und mein Lieblingsfach ist Kunst. Ich lerne nicht gern
Erdkunde.

Was macht Lina gern?

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.

Што спортува Франк?
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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.
Каде е роден татко му на Франк?

Ich heiße Mario Donneli und komme aus Palermo. Das ist in Italien. Aber jetzt
wohne ich in Stuttgart. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater arbeitet bei
Siemens, meine Mutter auch. Meine Schwestern  Martina und Karla sind schon 18
und 20 Jahre alt und wohnen in Rom.
Од каде доаѓа Марио?

Ich heiße Mario Donneli und komme aus Palermo. Das ist in Italien. Aber jetzt
wohne ich in Stuttgart. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater arbeitet bei
Siemens, meine Mutter auch. Meine Schwestern  Martina und Karla sind schon 18
und 20 Jahre alt und wohnen in Rom.
Каде живее сега Марио?
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Ich heiße Mario Donneli und komme aus Palermo. Das ist in Italien. Aber jetzt
wohne ich in Stuttgart. Meine Eltern sind auch hier. Mein Vater arbeitet bei
Siemens, meine Mutter auch. Meine Schwestern  Martina und Karla sind schon 18
und 20 Jahre alt und wohnen in Rom.

Каде работат родителите на Марио?

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.
Како се викат момчињата?

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
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.
Што купува за својата сопруга?
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Liebe Anna,
wie geht es dir in Frankfurt? Hier in Stuttgart ist alles wie immer. Herr Schmidt
möchte am Freitag einTest machen. Ich möchte am Donnerstag mit Leo zu Teos
Party gehen. Na ja. Wie ist deine neue Klasse? Und Lehrer?
Bis bald. Tanja

Кој организира забава ?

Liebe Anna,

wie geht es dir in Frankfurt? Hier in Stuttgart ist alles wie immer. Herr
Schmidt möchte am Freitag ein Test machen. Ich möchte am Donnerstag
mit Leo zu Teos Party gehen. Na ja. Wie ist deine neue Klasse? Und die
Lehrer?

Bis bald. Tanja
Кај живее Ана?
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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
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.

Кој го предложил подарокот?

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
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.
Што сака господин Мулер да им подари на децата?

Ich heiße Maja und ich mag am liebsten Kunst. Ich lerne nicht gern
Mathe. Die Formeln verstehe ich auch nicht.

Was mag Anna nicht gern?
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Ich habe zwei Freundinnen. Sie heißen Tina und Lina und sind Zwillinge.
Sie gehen in die dritte Klasse.     

Tina und Lina sind _________.

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
Jochan und er gibt ihm einige Vorschläge. Johan meint, die Damen mögen
Blumen sehr gern und die Männer brauchen oft etwas zum Rauchen. Die Kinder
freuen sich am meistens für Schokoladen und Bombons. Das macht ihnen
bestimmt Freude.
Кого сака Робер да посети?

Florian macht sehr gern Experimente. Er möchte später in einem Labor arbeiten.

Кој предмет го сака Флориан?
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Florian macht sehr gern Experimente. Er möchte später in einem Labor arbeiten.
Каде сака да работи Флоријан?

Ich bin Louise und ich bin Lehrerin von Beruf und mein Mann Michael ist Arzt.
Wir wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht schlecht. Sie
hat vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie liegt sehr
günstig. Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. Wir
bezahlen 865 Euro. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt aber leider
wenige Häuser. Und die sind fast immer sehr teuer und liegen meistens
außerhalb der Stadt. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frankfurt, und wir
wollen hier auch wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, aber das geht
nicht. In Frankfurt kann das niemand bezahlen.

Што е нивниот сон?

Ich bin Louise und ich bin Lehrerin von Beruf und mein Mann Michael ist Arzt.
Wir wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht schlecht. Sie
hat vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie liegt sehr
günstig. Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. Wir
bezahlen 865 Euro. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt aber leider
wenige Häuser. Und die sind fast immer sehr teuer und liegen meistens
außerhalb der Stadt. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frankfurt, und wir
wollen hier auch wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, aber das geht
nicht. In Frankfurt kann das niemand bezahlen.

Колку соби има станот?
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Ich bin Louise und ich bin Lehrerin von Beruf und mein Mann Michael ist Arzt.
Wir wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht schlecht. Sie
hat vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie liegt sehr
günstig. Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. Wir
bezahlen 865 Euro. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt aber leider
wenige Häuser. Und die sind fast immer sehr teuer und liegen meistens
außerhalb der Stadt. Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frankfurt, und wir
wollen hier auch wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, aber das geht
nicht. In Frankfurt kann das niemand bezahlen.

Каков е нивниот стан?

Robert steht  jeden Tag um acht Uhr auf. Sein Bruder Andreas steht aber
schon um 7 Uhr auf. Er macht jeden Morgen seine Gymnastik.
Robert macht nur dreimal in der Woche Sport im Fitnessclub. Er frühstückt, isst
gern Müsli und trinkt  Milch. Das ist gesund. Andreas ist schon fertig und wartet.
Robert nimmt schnell seine Schultasche und sie gehen in die Schule. Кој
станува прв наутро?
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Robert steht  jeden Tag um acht Uhr auf. Sein Bruder Andreas steht aber
schon um 7 Uhr auf. Er macht jeden Morgen seine Gymnastik.
Robert macht nur dreimal in der Woche Sport im Fitnessclub. Er frühstückt, isst
gern Müsli und trinkt  Milch. Das ist gesund. Andreas ist schon fertig und wartet.
Robert nimmt schnell seine Schultasche und sie gehen in die Schule.

Кој прави секое утро гимнастика?

Ich bin Anna, 12, und gehe in die Klasse 6a. Ich spiele Klavier, aber ich möchte
auch Gitarre lernen. Meine Freundin und Mitschülerin heißt Tina und sie ist auch
12.На кој инструмент свири Ана?

Ich bin Anna, 12, und gehe in die Klasse 6a. Ich spiele Klavier, aber ich
möchte auch Gitarre lernen. Meine Freundin und Mitschülerin heißt Tina
und sie ist auch 12.

Во кoe одделение оди Ана?
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Ich bin Louise und ich bin Lehrerin von Beruf und mein Mann Michael ist Arzt. Wir
wohnen in Frankfurt, in Bockenheim. Unsere Wohnung ist nicht schlecht. Sie hat
vier Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine Gästetoilette. Sie liegt sehr günstig.
Leider ist die Wohnung sehr laut und sie hat keinen Balkon. Wir bezahlen 865
Euro. Ein Haus mit Garten ist unser Traum. Es gibt aber leider wenige Häuser.
Und die sind fast immer sehr teuer und liegen meistens außerhalb der Stadt.
Mein Mann und ich, wir arbeiten beide in Frankfurt, und wir wollen hier auch
wohnen. Eigentlich möchten wir gerne bauen, aber das geht nicht. In Frankfurt
kann das niemand bezahlen. Што е Луизе по професија?

Heute ist Freitag, der 8. Juli. Noch zwei Tage gehen die Schüler  in die
Schule. Dann haben sie Ferien. In den Ferien fährt Jens zu seiner Oma.
Sie wohnt in Köln. Dort hat er viele Freunde. Der Bruder von Jens kommt
auch mit.

Каде ќе го помине распустот братот на Јенс?
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Im Winter ist die bekannte Nordseeinsel ziemlich leer – aber sehr gemütlich.
Nach einem Spaziergang im Wind schmeckt der Friesentee in einer typischen
Friesenstube am Kamin noch viel besser. Auf der „Whiskey-Meile“ sind auch
Teetrinker richtig. So sagen die Sylter zu der Straße Am Strönwai in Kampen, an
der viele Lokale sind. Dort ist auch im Winter etwas los. Es gibt Partys, aber auch
gutes Essen. Ein für Sylt typisches Lebensmittel ist zum Beispiel die Sylter Royal,
eine Auster. Wer noch mehr typisch Nordisches kennenlernen will, sollte das
Gourmetfestival Mitte Januar besuchen. Oder bis zum 21. Februar warten. Dann
findet das traditionelle Biikebrennen statt, bei dem die Sylter Weihnachtsbäume
verbrennen. Aber dann ist die Insel nicht mehr so leer.Што е вкусно за пиење
во зима?

Hallo, ich bin Mario. Manchmal spiele ich mit meinem Freund Alex Fußball. Er ist
14, so wie ich und geht in meine Klasse. Der Bruder von Alex spielt bei Werder
Bremen. Das ist ja lustig.Колку години има Марио?



3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Im Winter ist die bekannte Nordseeinsel ziemlich leer – aber sehr gemütlich.
Nach einem Spaziergang im Wind schmeckt der Friesentee in einer typischen
Friesenstube am Kamin noch viel besser. Auf der „Whiskey-Meile“ sind auch
Teetrinker richtig. So sagen die Sylter zu der Straße Am Strönwai in Kampen, an
der viele Lokale sind. Dort ist auch im Winter etwas los. Es gibt Partys, aber auch
gutes Essen. Ein für Sylt typisches Lebensmittel ist zum Beispiel die Sylter Royal,
eine Auster. Wer noch mehr typisch Nordisches kennenlernen will, sollte das
Gourmetfestival Mitte Januar besuchen. Oder bis zum 21. Februar warten. Dann
findet das traditionelle Biikebrennen statt, bei dem die Sylter Weihnachtsbäume
verbrennen. Aber dann ist die Insel nicht mehr so leer. Што е во зима празно?

Hallo Simone, hier ist Ronald. Bist du mit der Hausaufgabe in Mathe
fertig? Marko, Alex und ich verstehen nichts. Hilfst du mir? Ruf mich
bitte an.

Кому му се јавува
Роналд?



3. Германски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Hallo Simone, hier ist Ronald. Bist du mit der Hausaufgabe in Mathe
fertig? Marko, Alex und ich verstehen nichts. Hilfst du mir? Ruf mich
bitte an.

Кој од исказите е точен?

Hallo, ich bin Mario. Manchmal spiele ich mit meinem Freund Alex Fußball. Er ist
14, so wie ich und geht in meine Klasse. Der Bruder von Alex spielt bei Werder
Bremen. Das ist ja lustig.
Дали Алекс има брат или сестра?

4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Кодексот на однесување во училиштето, ученикот го почитува
доколку:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Се однесуваме морално кога:

Во општествата каде што моралот не се почитувал:

Во христијанството како пример за најголема моралност се смета:

Несебична личност е онаа која:

Од која од долунаведените особини можеме да препознаеме дека личноста е
морална?

За добар човек се смета оној кој има:

Религија е:

Каде се запишани етичките и моралните принципи на религиите?

Зборот добродетел означува дека некој:

Кои особини би требало да ги има еден човек, за да кажеме дека е
добродетелен?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Како се нарекуваат верниците во исламската религија?

Во кој век е основан исламот?

Куранот е света книга на:

Свет ден во исламот е:

Исламскиот верник е должен да ги почитува соседите:

Најголема христијанска заедница е:

Врховен поглавар на Католичката црква е:

Седиштето на папата се наоѓа во:

Животот во заедница е полесен доколку:

Како ги нарекуваме законите кој Бог им ги дал на луѓето за да се
раководат според нив?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Каде се запишани законите и правилата за животот на христијаните
кои Бог им ги дал?

Која е најголема вредност во животот на човекот?

Кој е основач на евангелско-методистичкото учење?

Луѓето кои го предводат евангелско-методистичкото учење се
нарекуваат:

Најголемата евангелско-методистичка заедница во Македонија се
наоѓа во:

Јудаизмот проповеда вера во:

Основач на јудаизмот е:

Местото каде што Евреите се собираат на заедничка молитва се вика:

Кој од наведените е еврејски празник:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Држава на Евреите е:

Етичката заснованост на Јудаизмот се темели врз:

Определи ја добродетелта што се почитува во јудаизмот?

Златното правило на трите најголеми религии во светот не учи да ги
сакаме и почитуваме:

Кога се поставени темелите на христијанската религија?

Кој од Христовите апостоли го ширел христијанството во Македонија?

Кој император дозволил слободно ширење на христијанската
религија?

Зборот православие значи:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Ангелот кој ѝ ја кажал радосната вест на Марија дека ќе Го роди
Синот Божји е:

Во кој град се родил Господ Исус Христос?

Празникот на Христовото раѓање е:

Исус Христос своето детство го поминал во градот:

Кој од апостолите го предал Исус?

Во кој град се случило распнувањето и воскреснувањето Христово?

Христијанските верници празникот Велигден го прославуваат како:

На Велигден христијанските верници се поздравуваат со поздравот:

Дали  сите апостоли Христови, го виделе Христос по Неговото
Воскресение?

Што е симбол на христијанството?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Како се нарекуваат иконите кои се нацртани на ѕидовите во
храмовите?

Чинот крштевање во текот на животот се извршува: 

Што е молитва?

Внатрешниот дел на храмот се дели на:

Која земја во Европа прва го примила христијанството?

Жената која прва го примила христијанството во Македонија е:

Заокружи ги македонските Светители.

Каде се наоѓал првиот универзитет во Европа?

Кој го изградил манастирот ̋СветиНаум в̋о Охрид?

Библијата уште се нарекува:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Искреното другарување помеѓу двајца или повеќе луѓе кои меѓусебно
се почитуваат се нарекува:

Од пријателството добиваме:

Љубовта на родителите кон своите деца е:

Основното христијанско правило за живот во семејството е

Во Библијата е даден пример за големата љубов на Пресвета
Богородица кон своето дете:

Името на Пресвета Богородица, мајката на Исус Христос е:

Христијанската заповед на љубовта гласи:

Патоказ за добро однесување кон себе и кон другите е доколку:

Иконостасот се состои од неколку реда икони и:

Луѓето кои живеат мирно, дружељубиво и не предизвикуваат
караници ги нарекуваме:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Добрата волја да му се помогне секому се нарекува:

Заедничкото помагање на луѓето во неволја се нарекува:

Светата книга- Библија, била пишувана и составувана во период од:

Што значи зборот Библија?

Кога би им простувал на луѓето, би живеел:

Основа во целата Христова наука е:

Доколку некој го љуби Бога, тој ги љуби и:

Наш ближен е:

Даруваме Благодарност како одговор на:

Родителите треба да ги учат своите деца да бидат:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Библијата нè учи дека животот на човекот е најголем дар од:

За нашиот живот се грижиме доколку:

Меѓудругото, должност на православниот христијанин е да се грижи и за:

Човекот не треба да биде мрзлив туку:

Тајната на големите успеси и достигнувања во животот за
остварување на своите цели е:

Вистинољубивост значи:

Дали треба да ја говориме секогаш вистината?

Да се биде верен значи секогаш:

Добродетел која е поврзана со верноста е:

Со колку прсти се крстат православните христијани?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Според религиите, кој го создал човекот?

Верскиот објект во кој христијаните одат на богослужба, заедничка молитва,
се нарекува:

Црвени јајца бојадисуваме на христијанскиот празник:

Денес, ние Македонците имаме во превод на современ македонски јазик:

Библијата на нашиот стар мајчин македонски (словенски) јазик ни ја
доближиле:

Со кој од наведените христијански празници е поврзан обичајот
бојадисување на  црвени јајца?

Што би се случило кога не би постоеле етички правила за однесување на
луѓето во општеството?

Основниот и суштинскиот белег во секоја религија е: 

Храмот е:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Според православната вера кога некој нам ни згрешил, а потоа се кае за тоа,
ние треба нему:

Кога имаме разбирање за човековите маки и неволји, ние всушност со него:

Според православната етика на некого му помагаме:

Според православната вера кога некому ќе му згрешиме ние треба да се:

Мајката на Исус се викала:

Сите христијански празници се важни и големи, но кој од наведените
христијански празници е најголем?

Што од наведеното НЕ припаѓа на доброто.

Кој од наведените Македонски светители бил епископ и учител:

Првата жена Македонка која се крстила се вика:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Празникот Курбан Бајрам кај муслиманите е поврзан со:

Богатите и здравите муслимани се обврзани еднаш во својот живот да одат
на аџилак во градот:

Светата тајна причест постојано се извршува во Црквата на богослужението
кое е наречено:

Една од препораките Христови не е Негова и е нехумана, за која станува
збор?

Православното христијанство е религија која е изградена врз животот,
учењето и делата на:

Кога некому му помагаме, тоа го правиме:

Кој од наведените кодекси се однесува на ученикот?  

Христијанството во Македонија први го пренеле:

Најважниот празник кај Евреите, наречен уште и Свет ден на мирувањето, се
нарекува:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

За да се постане член на Православната вера најнапред кандидатот треба да
се:

Кој е највисок чин кај свештенослужителите во православната црква?

Празникот кога го празнуваме Христовото раѓање се нарекува:

Симболот на православните христијани е:

Десетте Божји заповеди напишани на камени плочи му биле дадени на:    

Христијанската етика освен од книга се учи и преку:

Како се нарекува сликата со ликот на Христос, Богородица или светиите
насликани на ѕидовите од храмот?

Етиката е наука за:

Симболот на јудаизмот е:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Светата книга кај муслиманите се вика:

Библијата уште се нарекува и:

Основните вистини врз кои се темели Православната вера накратко се
содржани во:

За православните христијани свет ден е:

Учењето на православната христијанска вера е непосредно, непрекинато и
неизменето уште од основањето на христијанската религија, па затоа и се
нарекува „православие“ што, всушност, значи:

Свештено служителот во јудаизмот се нарекува:

Муслиманите веруваат во еден Бог, кој го нарекуваат:

Светата книга на христијаните се нарекува:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Основач на евангелско-методистичкото учење е:

Врховен поглавар на Католичката црква е:

Добро е да му се помогне на секој човек со:

Бог ги љуби сите луѓе и нè учи дека и ние треба:

Евангелско-методистичката црква кај нас е најактивна во:

Католичката црква постојано во светот праќа свештеници и монаси да го
шират христијанството и нив ги нарекува:

Етиката е воспитно-образовна наука и има за цел да им помогне на луѓето во
формирањето на нивниот:       

Зборот етика доаѓа од грчкиот збор: 

Моралот е присутен во човековото општество со формирањето на:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Моралот се дефинира како збир на:

Етиката е воспитно-образовна наука и има за цел да им помогне на
луѓето во

Кој прв ја определува етиката како посебна философска дисциплина?

Литургијата за христијаните претставува централно (главно) богослужение,
бидејќи на неа тие се:

Свештенослужители се оние луѓе кои ги извршуваат:

Во Светото писмо на Новиот завет Македонија и Македонците се
спомнуваат:

Кој ја превел Библијата на словенски јазик?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Од колку книги е составена Библијата?

Во Светото писмо на Новиот завет Македонија и Македонците се
спомнуваат:

Првиот епископ во Македонија бил апостолот:

Библијата е поделена на два дела:

Мозаик е:

Основните вистини на православната вера накратко се содржани во она што
се нарекува:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Иконостас е:

На часот по Етика во религии, Ева нема напишано домашна задача. Која од
постапките на Ева би ја оценил како етичка?

Миротворци ги нарекуваме оние кои веруваат дека треба да се живее:

Јошуа треба да пишува за вероисповеста која го прославува празникот Рош
Ха Шана. Тој ќе пишува за:

Севгим сака да ја купи светата книга Куран. На кој јазик треба да е
напишана книгата за да биде света?

Евангелско- методистичката црква во Македонија постои повеќе од:

Евангелско-методистичката етика, меѓудругото, учи и дека верниците треба
да се спротиставуваат на:

Јасна сака да ја позајми од библиотека Светата книга на Евангелско
–методистичкото учење. Таа треба да ја земе:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Михаил треба да пишува есеј користејќи ја светата книга Тора. Неговиот есеј
ќе говори за:

Светата книга Талмуд се дели на:

Исак е рабин. Тоа значи дека тој е:

Користејќи Интернет, Гораст бара информации за гората каде старозаветниот
пророк Мојсеј ги примил Десетте Божји заповеди. Тој пребарува за гората:

Сара е од религијата во која со закон за исхрана се забранува месо и млечни
производи да се служат во ист оброк. Од која религија е Сара?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Петар треба да го нацрта симболот на христијанството. Петар ќе го нацрта
симболот прикажан на:

Надица добила задача да најде слика од Менора. Што треба да биде
претставено на сликата?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Сабахудин е од муслиманска вероисповед. На молитва тој оди во верскиот
објект прикажан на:

Маја, Стефан и Гораст припаѓаат на христијанските верски заедници. Тоа
значи дека тие можат да бидат:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Петар ќе го објасни зборот католицизам преку:

Давид сака да патува во земјата во која Џон Весли го основал Евангелско-
методистичкото учење. Тој треба да патува во:

Клара треба да напише есеј за првата мисионерка која го проповедела
евангелско-методистичкото учење во Македонија. Таа ќе пишува за:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Михаил е евреин. За молитва тој оди во верскиот објект прикажан на:

На училишна екскурзија учениците од шесто одделение треба да го посетат
манастирот во кој се наоѓаат најстарите зачувани творби во резба во
Македонија. Тие треба да одат во:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

На која денешна територија Христос го проповедал Неговото учење?

Третиот ден од смртта на Христос, Тој со силата на Своето Божество:

Филип сака да разговара со луѓето кои живеат во манастирите и постојано му
се молат на Бога. Тој треба да разговара со:

Во која година започнало ширењето на христијанството во Македонија?

Свети Климент по напуштањето на учителското место во Охрид бил назначен
за:

Кој го основал првиот Охридски Универзитет во Македонија?



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Јован треба да опише Икона. Тој ќе ја опишува:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Кире ги носи гостите од странство да видат Фреска. Тие ќе ја видат:

Ибраим сака да оди на гости кај Марко за да му го честита празникот на
Христовото раѓање. Тој ќе оди на:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Ива сака да ја купи иконата на која е насликана „Тајната вечера“. Таа треба
да ја купи иконата на која е прикажан Исус Христос со:

Утрото на Божиќ Марија ја поздрави нејзината мајка со поздравот:

Матеј сака да ја прочита Светата Книга во која се спомнуваат македонците.
Тој треба да ја прочита:

Лука сака да го посети местото каде што Свети Климент го основал првиот
Европски Универзитет. Тој треба да оди во:

Филип сака да оди во црква на празникот за Христовото Воскресение-
Велигден. Тој ќе оди во:

Учениците од шесто одделение ќе одат на екскурзија да го посетат
манастирот кој го изградил Свети Наум. Тие треба да одат во:

Во раните утрински часови на Бадник се слушна весела коледарска песна од
неколку детски гласови.Тие со коледарската песна го најавуваат:

На големиот христијански празник Божиќ, Анастасија ја поздрави Марија со
поздравот:



4. Етика на религиите - Изборен предмет

Прашање

Иван сака да ја купи книгата во која е пропишан еврејскиот верски закон за
исхрана. Тој треба да ја купи книгата:

Марко сака да го гледа филмот за водачот на еврејскиот народ, кој ги
ослободил од египетското ропство. Тој треба да го гледа филмот за:

Павле e православен христијанин и сака да се прекрсти. Тоа го прави со
соединети:

На големиот христијански празник Божиќ, Анастасија ја поздрави Марија со
поздравот:

Во семејствата каде што е присутна љубовта, почитта и разбирањето, велиме
дека тоа семејство е:

Јана е во Израел. Сака да купи еден од симболите на Јудаизмот. Што треба
да купи Јана?

Кире сака да оди да го посети поглаварот на римо-католичката црква во
неговото седиште. Тој ќе оди во:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Што создавал првобитниот човек, трагајќи по одговор за смислата на своето
 постоење и постоењето на светот?

Како се нарекува верувањето во натприродното, кое му помагало на човекот
да ги надмине опасностите од непознатото?

Што означува зборот религија?

За да ги задоволи своите верски потреби, човекот сака да дојде во „допир“
со натприродното преку:

Во зависност од користа или штетата што им ја нанесувале природните
појави, луѓето верувале дека со природните појави управуваат души кои ги
означувале како:

Како најопшто определување на поимот религија, се смета верувањето  или
означувањето на нешто за:

Во најразлични облици религијата денес е распространета во:

На кој свет религијата му дава предност?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Составен дел на секоја религија се:

Во кои религии на Бог му се придаваат човечки особини?

Како се нарекува поклонувањето кон божествата на кои луѓето им правеле
скулптури и храмови?

Каков е односот кон идолопоклонството во монотеистичките религии?

Како се нарекува старото камено време?

Кому му се поклонувале луѓето како на божества, откако започнале да ја
обработуваат земјата, а родот зависел од тоа колку ќе биде плодна
годината?

Како првобитните луѓе си ги објаснувале бурата, гладот, земјотресите,
поплавите?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Која е целта на моралните закони и правила во монотеистичките религии?

Со каква цел првобитните луѓе создавале танци, музика, боење на телото и
други ритуали?

Како се нарекуваат приказните каде се зборува за самовили, принцези,
принцови?

Во што е бајката слична со митот?

Какви можат да бидат митовите според својата содржина?

Збирот од митови од некои религии, народи, географски целини, се познати
како:

Како во митологијата се нарекуваат суштествата родени од божество и од
човек?

Како се нарекува верувањето карактеристично за првобитниот човек  кој
верувал дека може да ги предизвика природните сили и појави?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

На кој начин во религијата  човекот се поврзува со Бог?

Според религијата ако човекот го избира доброто тоа значи дека:

,,Да чукнам во дрво, да не чуе злото”, е суеверие кое се поврзува со:

Со менувањето на годишните времиња, луѓето верувале дека духовите не
исчезнуваат, туку тие се:

 Како првобитниот човек си го објаснувал ехото во природата?

 Според  првобитните анимистички верувања  душата можела да се
преселува во други луѓе, животни, растенија затоа таа претставува:

Што ќе му се случело на племето доколку некој човек го убиел тотемското
животно?

Од што зависел изборот на тотемот во племето?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

 Кое животно најчесто го избирале за свој тотем луѓето кои живееле покрај
вода?

Како се ограничувало однесувањето на луѓето во тотемската група?

 Што може да се заклучи ако на грбот на античките Македонци стои лавот
или сонцето?

Што може да се каже дека во современото општество го заменува табуто?

Кое е едно од најстарите табуа во племето?

 Што во денешно време се означува за табу?

Кој од наведените писатели е познат писател на бајки?

Кој од долунаведените литературни видови има свет карактер?

 Кој е најчест мотив во бајките?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Како се нарекува предметот, растението или животното од кои првобитните
племиња верувале дека потекнуваат?

Кој настан ја означува божествената природа на Исус и претставува
најголема радост за христијаните?

До кој век христијаните не можеле да ја исповедаат својата вера и биле
прогонувани од страна на римската власт?

Од XI до XVI век, христијанството се поделило на:

Една од најраспространетите религии на Балканот и во Источна Европа е:

 Која е најраспространета религија на Блискиот Исток?

Јудаизмот е доминантна религија во државата од каде што потекнува, а тоа
е:

 Богослужбата која се одржува во Православната црква се нарекува:

 Дали во џамиите и синагогите има насликани ликови на Алах и Јахве?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Подолу е наведена една разлика помеѓу јудаизмот, христијанството и
исламот?

 Што е карактристично за трите монотеистички религии во однос на
исхраната?

Каков вид религии се јудаизмот, христијанството и исламот?

 Како се нарекува третата заповед во исламот која подразбира давање
помош на сиромашните?

Како се нарекуваат верските раководители кои го наследиле пророкот
Мухамед по неговата смрт?

  Што претставува Бог во секоја монотеистичка религија, за разлика од
политеистичките религии?

 Како се нарекува месецот на постот во исламот кој завршува со празникот
Бајрам?

 Кој е според исламот основниот услов за добар заеднички живот на луѓето?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Што ќе се постигне доколку постои поврзување на луѓето и мир на земјата,
според Коранот?

 Како се нарекува молитвениот дом на Евреите?

 Како се нарекуваат сојузите помеѓу Бог и Ное, Аврам и Мојсеј?

Која земја Бог му ја ветил на Аврам?

 Кој се смета за основач на еврејската религија?

 Кои се првите луѓе на светот според библиската приказна?

 Зошто Адам и Ева се прогонети од рајот?

 Како се нарекува пустината низ која поминувале Евреите на патот од Египет
кон Ветената земја?

Каде се чувале двете камени плочи на кои биле запишани Десетте Божји
заповеди?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

 Кој симбол ја означува грмушката која гори, а не догорува?

 Како се нарекуваат еврејските духовни водачи?

 Кој го изградил првиот еврејски храм?

Со кој празник Евреите ги оживуваваат спомените на ослободувањето од
египетското ропство?

Под чија власт бил поголемиот дел од Палестина во времето кога е роден
Исус Христос?

Која книга од Библијата е напишана по смртта на Исус, од страна на
неговите следбеници?

 Кој во христијанството е син Божји, кој Бог го праќа на земјата за да го
спаси човештвото?

Каде е роден Исус?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Според библиската приказна, што ги водело тројцата мудреци до местото
каде е роден Исус?

 Кој го покрстил Исус во реката Јордан?

Колку апостоли верно го следат Исус и по неговата смрт го шират неговото
учење?

 Што значи евангелие?

Како се познати непоимливите работи за обичниот човек кои ги направил
Исус како знак дека Божји син?

Која средба се случила во четвртокот навечер пред да биде заробен Исус?

Трите основни доблести/вредности во христијанството се:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

 Како се нарекува христијанскиот свет храм?

Четирите Евангелија во Новиот завет ги носат следниве имиња:

 Што симболизира гулабот во христијанството?

 На каков однос наидуваат членовите на христијанската заедница  на
почетокот  во израелската средина?

 Од кого најпрво била прифатена христијанската вера?

 Зошто првите христијански заедници се наоѓале во катакомбите?

 Кој е еден од наголемите ранохристијански водачи кој патувал низ Римското
Царство, основал христијански заедници и го ширел учењето на Исус?

 Што се формирало со поврзувањето на христијанските заедници?

Како се нарекува врховниот и единствен Бог во исламот?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Кој се спротивставува на учењето на  Мухамед во првите години од неговото
дејствување?

 На кој јазик изворно е напишан Коранот?

Од колку делови е составен Коранот?

 Како се нарекува првата општина која ја основал Мухамед?

 Кој е познатиот свет храм во Мека сместен врз големиот  темносив камен?

 Која должност ја исполнуваат муслиманите со доаѓањето во Каба?

Молитвен дом во исламот е:

 Под чие водство се изведува свечената молитва во петок во џамија?

Што ги симболизира петте столба на исламот?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Принципот на одмазда или враќање со иста мера се гледа во исказот:

Според исламската религија, преку Коранот се спроведува волјата на Алах за
она што е:

     Што симболизира миењето на рацете и лицето пред влегување во џамија?

      Протестантската црква донирала средства и ја изградила првата детска
болница во Скопје по земјотресот. Какво е влијанието на религијата во овој
случај?

    Кое е најсилното ,,оружје’’ во борбата за мир и помирување?

     Како се нарекува движењето за помирување и единство на сите
христијански цркви?

    Што според сите религии е најголема светост на човештвото?

Поврзувањето и соработката на луѓе од различни религии води кон:

   Кој е основен услов за соработка помеѓу верските институции?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

     Кој е првиот поглавар на Македонската православна црква?

Која организација е одговорна за развојот на верскиот живот на муслиманите
во нашата држава?

Со формирањето на првиот универзитет во Охрид во IX век, најпрвин се
прават преводи на што?

Кое однесување придонесува за неправди во свеотот?

Секогаш кога во историјата религозните учења се проповедаат и
применуваат на вистински, искрен начин, имаме:

Кога се вели за некоја држава дека е секуларна, тоа значи дека:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Во современите држави, едно од основните права и слободи на поединецот
е:

           Секуларната држава мора да им овозможи на сите религиозни
заедници и групи заемна:

Што се постигнува со чинот на одвојување на религиите од државата?

Една од должностите на секоја верска институција е:

Поглаварот на Македонската православна црква и имамот на Исламската
верска заедница во своите обраќања велат: ,, Животот на децата и луѓето
воопшто, има најголема вредност, без оглед на која вероисповед припаѓаме’’.
Што сакаат  да кажат со тоа?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Што претставуваат лебот и виното според христијанското верување во чинот
на литургијата?

Покрај тоа што е пророк – пренесувач на Божјите заповеди Мухамед е и:

Десетте Божји заповеди се правила со кои се пропишува како:

Најзначајна проповед на Исус каде се залага за блаженство, мирољубивост,
праведност и љубов кон непријателот е:

Исусовото учење запишано во Новиот завет, ги учи луѓето на:

Луѓето од најстарите христијански заедници се собирале во:

Приказните кои опишуваат настани поврзани со создавање на светот,
постоење на повеќе богови, божици, полубогови или херои, се нарекуваат:

Што претставуваат правилата и начелата во религијата кои го определуваат
однесувањето на човекот?

Во исламот, религиозните должности кои се израз на етичката дисциплина на
верниците се познати како:

Религијата учи за постоење на:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Посочи го примерот кој укажува на меѓурелгиска соработка.

Посетата на христијанските великодостојници на џамиите за празникот
Бајрам е пример за:

Фактот дека постоењето на натприродното суштество Бог не може да се
докаже НЕ ни дава за право верувањето во Бог да го означиме како:

Христијанскиот бог се јавува во три Божји лица : Бог отец , Бог син и Бог
светиот дух што претставува израз на:

Каде се наоѓа Ѕидот на плачот?

Верниците во Исламот се нарекуваат:

Кентаурот, Пегаз, Химера и Минотаур се примери за:

Религијата го толкува и објаснува светот и човекот во него, ползувајќи се со:

Каков тип на религија  е јудаизмот?

Според библиската приказна за колку дена Бог го создал светот?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Забраната да се убива и јаде тотемското животно, е позната како:

Цртежите на првобитниот човек на  прободени животни или фатени во замка,
кои се наоѓаат во пештерите, се одраз на примитивниот начин на верување
дека:

Која од наведените религии НЕ е политеистичка?

Македонската православна црква во 1967 година ја стекнува својата:

Која е првата монотеистичка религија?

Еврејскиот закон, темел на еврејската вера се нарекува:

Ритуалите во кои примитивниот човек изговарал таинствени зборови  и ги
довикувал натприродните сили, да направат нешто што не може обичниот
човек, се карактеристични за:

Кој од наведените празници е поврзан со раѓањето на Исус Христос?

Кој е врховниот Бог, Бог над Боговите, од старо хеленската митологија?

Поимот секуларизација значи одделеност на:

Кои од наведените богови ја претставуваат старословенската митологија?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Кога почнува еврејскиот Сабат?

Што од наведеното НE е една од Десетте Божји заповеди?

Кон тотемското животно или неговиот цртеж се искажувало:

Митовите кои ни кажуваат за настанокот на светот, се наречени:

Под поимот Хиџра во муслиманскиот свет се подразбира преселбата на
Мухамед од Мека во Медина. А од тогаш и:

Каде заминува Мухамед во 622 година?

Со излегувањето од Египет, Евреите тргнуваат да ја заземат Ветената Земја
под водство на својот пророк-спасител:

Верата во повеќе богови се нарекува:

Отфрлањето на омразата и почитувањето на различните религии и верувања
водат кон:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Исламот како трета монотеистичка религија се појавила:

Што од долунаведеното НЕ е симбол на Христијанството?

Мајката на Исус – синот Божји се викала:

Четирите евангелија во кои се опишува животот на Исус се наоѓаат во:

Зошто за муслиманите Мека е свето место?

За првобитни религии (прарелигии) ги означуваме оние религии кои
временски припаѓаат на:

Кога верувам дека се има душа, т.е. дека се е „населено“ со духови тогаш
моето религиозно верување е:

Разликата помеѓу теизмот и атеизмот се состои во:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Крстоносните војни кои се воделе во минатото како основна причина за војна
ја имаат:

Религиите во себе содржат норми кои определуваат што е етичко и
одговорно однесување и со нив се:

Црквите се украсени со слики на светци и светици, наречени:

Папата Јован Павле на плоштадот во Рим во својот говор им се обратил на
сите христијани и на сите муслимани и Евреи за мир и толеранција.
Што е пораката од неговото обраќање ?

Каква постапка е мисијата на една христијанка која оди во Индија за да им
помогне на милиони луѓе?

Верувањето дека група луѓе потекнува од  некое животно, растение  или
предмет се нарекува:

Ѕидот на плачот е остаток од западниот ѕид на:



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Племето Аборо верувало дека води потекло од мечка и дека нивниот
зачетник на родот е мечката. Определи за какво верување станува збор?

Во разговорот со Саше јас открив дека тој не верува во постоењето на 
богови и божици. Тој е:

Како се нарекува древното верување во постоење духови и души?

Водењето војни и прогонувањето на луѓето во име на религијата се постапки
кои се:

Ако верувањето во моќта на натприродното е наjстариот облик на човековото
објаснување на светот, тогаш религиозоноста постои:

Ако верниците секојдневно кажуваат молитви кон Бога, тогаш што
претставува за нив верувањето во Бог?

Ако според религиозните верувања  душата на човекот не умира, туку преоѓа
во вечен духовен живот, тогаш душата е:

Што симболизира Бог во религијата, ако тој е создавач на светот, човекот и
целата природа?

Што одразуваат радоста и љубовта, коишто верниците ги имаат кон  Бога? 



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Кои се најсигурните извори на сознанија за начините на однесување на
човекот во првобитните религии? 

Покрај религиозните верувања, какви објаснувања за настанокот на светот и
човекот, се развиле во современото општество?

Што од гледна точка на христијанството, претставуваат политеистичките
обреди, во кои се правеле ритуали и свечености посветени на разни богови и
божици?

Што ни покажуваат големите гробници на фараоните, во кои се наоѓале
предмети и жртвени дарови?

Во што верувале луѓето коишто доаѓањето на пролетта ја објаснувале со
сокривањето на духот на снегот и појавувањето на духот на тревата и
водата?

,,Ако Исус не воскреснал, тогаш нашата вера е залудна”, напишал Свети
Павле. Затоа може да се каже дека во христијанството тоа е: 

Доколку верникот во своите молитви носи Кипах, Талит и ја чита Тората,
тогаш верува во: 

Што од долунаведеното е заедничко во навестувањето на Исусовото раѓање
и пренесувањето на божјите објави до пророкот Мухамед ?



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Слушај, Израеле, Господ Бог, наш е еден Господ, и љуби го Господ, Бог свој
со сето свое срце, со сета душа своја и сета сила своја“.
Со ова исповедување на верата почнуваат првите пет книги од Библијата,
која Евреите ја нарекуваат:

Доколку во една земја луѓето можат слободно да ја исповедаат својата вера
во црквите, џамиите или синагогите, тоа значи дека:

Каде се запишани Божјите заповеди за етичкиот живот на христијаните?

Ако луѓето се религиозни и веруваат во постоењето на еден Бог, тогаш тие
се :

Од што е составен Коранот, како книга на зборови на Алах до пророкот
Мухамед?

Кое свето место има посебно значење за Јудаизмот, Христијанството и
Исламот?

Што прославуваат Евреите кога подаруваат јаболко потопено во мед со
честитката ,,Шана това”?

Што ни покажува мислата: ,,Сите луѓе потекнуваат од иста Божја сила ,
сеедно дали таа се именува како Јахве, Бог или Алах’’? 



5. Запознавање на религиите - Изборен предмет

Прашање

Какви последици може да предизвика ставот:,,Само мојата религија е
,,исправна’’, а другите религии се ,,погрешни’’ и ,,неисправни’’?

6. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Множеството правила за правилно однесување во компјутерскиот свет
претставува компјутерска:

Што претставуваат нелегалното копирање и дистрибуцијата на авторизирани
компјутерски програми?

Давид од електронската пошта на неговиот брат испратил навредувачки
пораки до многу заеднички другари. Ова претставува пример за:

Што од наведеното претставува  информација?

Што од наведеното претставува податок?

Како може да се претстави податокот?



6. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Што од наведеното претставува етичка постапка?

Каде е сместена централната единица на компјутерот?

Кој уред ги врши пресметките во компјутерот?

Каде трајно се чуваат податоците и програмите?

Определи кои од наведените поими претставуваат периферни уреди на
компјутерот.

Кој од наведните записи за количество информација е правилно напишан?

Со која ознака се означува најмалото количество информација во
компјутерот?

Според намената каква ознака може да има CD-то?

Кои се основните компоненти на компјутерот?

Какви можат да бидат мониторите според димензиите?

Малите слики распоредени на работната површина на оперативниот систем
кои претставуваат програми или кратенки на програмите се нарекуваат:

За да се селектира група од несоседни папки се користи копчето:

Што ќе се измени ако една датотека се копира од една локација на друга?



6. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Со која буква е означен хард дискот во наведената адреса? C:\\My
Documents\Files\cookie.txt

Каков софтвер треба да користиме за обработка на текст?

Подреди ги мемориските капацитети од најмал кон најголем.

Кога мониторот ја има карактеристиката 19 инчи тоа значи дека:

Каде се инсталира оперативниот систем?

Со кои наредби една папка се преместува од една локација на друга?

Определи кој програмски пакет НЕ припаѓа во групата кориснички програми.

Што од наведеното претставува име на оперативен систем?

Што од наведеното претставува правилно запишано име на датотека?

Која од наведените карактеристики се однесува на RОM меморијата?

Постапката за намалување на големината на звучните и видеозаписите се
нарекува:

КОДЕК е кратенка за:

Кои мултимедијални елементи се додаваат при обработка на видеозапис?



6. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

За каков вид датотека станува збор ако е претставена со формат WAV, OGG,
WMA и CDA?

Каков вид програми се образовниот софтвер, компјутерските игри и
електронските енциклопедии?

Мила сака да сними говор на нејзиниот компјутер. На Мила и треба:

Според улогата во компјутерската мрежа компјутерите се делат на:

Поштата која се разменува со користење на Интернет се нарекува:

Која кратенка ја користат комерцијалните веб-страници?

Зборовите кои се впишуваат во лентата за пребарување на веб-пребарувачот
и со кои се овозможува пронаоѓање на потребните информации на Интернет
се нарекуваат:

Ознаката mk на крајот од URL адресата http://www.na.org.mk означува дека
адресата:

Кој од наведените поими претставува сервис на Интернет?

Какви документи може да се испратат со електронска пошта?

Како се вика компјутерската мрежа во која се поврзани локални
компјутерски мрежи во повеќе држави?

Посебно означени збор или слика што претставува врска кон дополнителни
информации или други веб-страници се нарекува:



6. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

Зборот „e-learning“ од имејл адресата e-learning@gmail.com претставува:

Што е потребно да се за да се отстранат компјутерските вируси од
компјутерот?

Како се нарекува програмата која овозможува прегледување на веб-
страници?

Кој од следните изрази претставува правилно запишана веб - адреса?

За поврзување на компјутери во локална мрежа се користи специјален кабел
и:

Добиваш имејл порака со прикачен документ од непознат испраќач. Како
правилно ќе постапиш за безбедно да ја користиш електронската пошта?

Компјутерската слика е составена од мрежа мали квадратчиња наречени:

Бројот на точки на единица површина со кои е креирана сликата се
нарекува:

Изработката и обработката на слики со компјутер се нарекува:

Со употреба на алатката за зумирање во програма за цртање се менува:

Во програма за цртање со операциите превртување и искосување се
изведуваат:



6. Информатика - Задолжителен предмет

Прашање

За каков софтвер станува збор кога користиме програма за цртање?

Определи кој НЕ припаѓа во групата програми за графичка обработка.

Кој запис претставува правилно напишано име на графичка датотека?

Со кој број е означена сликата која има најголема резолуција?

Името на програмата за цртање во која работи Елвин може да го види на
работниот прозорец:
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Прашање

Со која трансформација од Слика 1 се добива Слика 2?

Во програмата за цртање Стефан сака да ротира дел од цртеж.  Која
операција треба прво да се изврши?

Начинот на испишување на знаците од азбуката во програма за обработка на
текст се вика:

Во програма за обработка на текст, лентата која нуди информација за
документот (пр. број на страни, број на тековна страна) се вика:

Во програма за обработка на текст, лентата која содржи алатки со кои се
обезбедува многу побрз пристап до наредбите за уредување текст (менување
фонт, менување на големина на букви...) се вика:

Алатката која се користи за уредување (отворање) на претходно креиран
документ е означена со број:
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Прашање

Како се нарекува вертикалната црта која трепери и го определува местото
каде се внесува текст во документот во програма за обработка на текст?

Во програма за обработка на текст, лентата која содржи алатки со кои може
да се внесат графички објекти во документот се нарекува:

Со какви знаци може да се изведе набројувањето во програма за обработка
на текст?

Со кои цифри може да се претстави најмалото количество информација, бит?

Колку различни вредности може да има еден бит?

Кои активности зе извршуваат кога се врши обработка на податок?

Кој од наведените уреди ќе овозможи преслушување на звучен запис?

Како се нарекува делот во куќиштето кој овозможува поврзување на сите
хардверски елементи?

Кој од наведените поими претставува тип на монитор?

Што ќе се прикаже со впишување на адресата  www.etwinning.net  во веб-
пребарувач?

Кои од наведените поими означуваат име на веб-енциклопедија?
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Прашање

Подреди ги мемориските медиуми според големината, од најголем до најмал.

Како се вика програмскиот дел на компјутерот?

Во програмата за цртање, колку пати треба да ја примениш наредбата за
копирање (Copy) за од Ситуација 1 да ја добиеш Ситуацијата 2?

Компјутерската графика според начинот на креирање на сликите може да
биде:
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Прашање

Во програмата за обработка на текст алатката се користи за:

Кои компјутери ќе продолжат да разменуваат податоци со серверот, доколку
компјутерот со име client 2 се исклучи од мрежата:

Податоците зачувани на едно ДВД со големина од 4,7 GB може да се
зачуваат на :

Што може да се додаде во документ во програма за обработка?
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Прашање

Целта кај аркадните игри е:

Компјутерски вирус НЕ може да се пренесе во компјутерот со:

Два или повеќе компјутери поврзани помеѓу себе со цел да разменуваат
податоци и да споделуваат хардверски уреди се нарекува:

Кој од следните уреди НЕ Е хардверски додаток за мултимедија?

Кој  од следните изрази е правилно напишана електронска адреса?

Што од наведеното НЕ Е неопходно за пристап до Интернет?
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Прашање

Меѓусебно поврзани компјутери  во една училница со цел да разменуваат
податоци претставува мрежа од типот:

Корисничкото име на сопственикот на електронска пошта се користи како:

Што од наведеното НЕ е веб-прелистувач?

Со помош на која алатка во програмата за цртање може да се нацрта
следнава фигура?
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Прашање

Кој од наведените формати НЕ Е формат на слика?

За што служи алатката прикажана на сликата во програмата за цртање?

Image not found.

Доколку сме заборавиле каде сме ја зачувале датотеката:

Геометриски трансформациии  може да се прават во програмата:

Која функција ја изведува оперативниот систем?
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Прашање

Во програмата за обработка на текст, порамнувањето на текстот може да
биде:

Најмалата компјутерска мрежа е составена од:

Најпозната компјутерска мрежа е:

Кој од следните искази е информација?

Јасна креира проект на нејзиниот компјутер кој содржи текст, фотографии и
анимации. Од кој тип е проектот на Јасна?

Множество податоци организирани под исто име и сместени на одредена
локација на дискот се нарекува:

Меморијата од компјутерот во која по негово исклучување нема запаметено
ништо се вика:
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Прашање

Во исправно компјутерско куќиште задолжително се наоѓа:

Која од следните единици НЕ Е влезна?

Во која од наведените области наоѓаат примена компјутерите?

Со кое копче се вклучува и исклучува нумеричкиот дел од тастатурата?

Како се вика машинскиот дел на компјутерот?

Кој од наведените формати означува звучен запис?

Mултимедија во образованието може да се користи во:

Кој е најмалиот број на редици и колони кој може да го има една табела?
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Прашање

Како се вика најстарото средство за пресметување?

Подреди ги мемориските медиуми според големината, од најмал до најголем.

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

Копирање, уредување и користење на авторски дела претставува:

Папката служи за:

Јана сака омилената фотографија да ја префрли на компјутер. За таа цел на
Јана и е потребен:

Тастерите од тастатурата означени со буквите од F1 до F12 се:

Компјутерот за да може да работи потребно е на него да има инсталирано:
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Прашање

Кои активности може да се изведат во програмата за обработка на текст?

Кои активности ги изведува компјутерот?
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Прашање

                                                                       Ситуација 1                       
Ситуација 2 Во програмата за цртање, колку пати треба да ја примениш
наредбата за вметнување (Paste) за да  Ситуација 1 ја добиеш Ситуацијата
2?
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Прашање

Алатката со која е нацртан Цртеж 1 во програмата за цртање е означена со
бројот:

Со кој реден број е обележана алатката со која може да се цртаат кружни
фигури?

Во програмата за цртање, колку пати може да ја примениш наредбата за
вметнување (Paste) откако ќе ја ископираш фигурата на слика 1?
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Прашање

Која меморија од компјутерот има најголем капацитет за зачувување
податоци?

Што од наведеното НЕ Е хардверски уред?

Со кои постапки се брише текст во програмата за обработка на текст?

Која трансформација треба да ја направиш на слика 1 за да ја добиеш слика
2?
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Прашање

Каков вид компјутерски игри се шахот, картите и тетрисот?

Што од наведеното НЕ е веб-пребарувач?

Со кој уред се внесуваат букви и знаци во компјутерот?

Која од следните единици НЕ Е излезна?
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Прашање

Кои компјутери ќе продолжат да комуницираат меѓусебе ако се исклучи
серверот?

За пишување на голема буква во реченицата во програмата за обработка на
текст го користиме копчето:

За што се користи алатката на прикажаната слика?

Во кој од понудените одговори податокот 12 е претворен во информација?
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Прашање

На училишниот компјутер,како училишен проект,Омар креира сценарио за
драмски текст.Правото на сопственост на сценариото му припаѓа на:

За да напише есеј по македонски јазик, Љуме користи Интернет. Што треба
Љуме да направи пред да го предаде есејот на наставникот за да постапи
етички?

Кои активности редоследно се изведуваат во процесот на обработка на
податоци во компјутер?

Определи во која ситуација податокот 38 НЕ претставува информација.

Кој од следните искази претставува етичко правило за користење на
компјутерите?

Датотека со големина од 3400 МВ може да се зачува на:

На работната површина (десктоп) направени се 2 папки со име
vezba1,vezba2. Папката vezba2 е ископирана и вметната во папката
vezba1.По преземените активности, точната состојба е прикажана на сликата
под број:
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Прашање

На работната површина (десктоп) направени се 3 папки со име vezba1,
vezba2, vezba3. Vezba3 е отсечена и вметната во папката vezba2.По
преземените активности, точната состојба е прикажана со сликата под број:

На работната површина (десктоп) направи 2 папки и дај им име – vezba1 и
vezba2 соодветно.Папката vezba1 отсечи ја и вметни ја во vezba2. По
преземените активности, точната состојба е прикажана со сликата под број:

На работната површина (десктоп) направи 2 папки и дај им име – vezba1 и
vezba2 соодветно. Папката vezba2 ископирај ја и вметни ја во vezba1. По
преземените активности, точната состојба е прикажана со сликата под број:
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Прашање

Што ќе се избрише, во структурата прикажана на сликата, доколку на
папката со име folder1 се примени тастерот Delete од тастатурата?

Определи каков уред е прикажан на сликата?

Со кои наредби ќе преместиш фотографија од работната површина во
папката My documents?

Датотека со големина од 760 MB може да се зачува на:
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Прашање

Со кој број е означен конекторот кој Кјмет треба да го користи за да ги
приклучи звучниците на својот компјутер?

Нате префрлува видео-запис од нејзиниот мобилен телефон на компјутер.
Кога се обидува да го емитува видео-записот на компјутер и се појавува
порака дека записот не може да се емитува. Зошто?

За презентирање на мултимедијални програми компјутерите имаат потреба
од:

Со кој број е означен знакот кој што покажува дека за електронската порака
е прикачен документ?

Се сомневаш дека електронската порака која си ја отворил имала вирус. Што
треба ПРВО да преземеш?
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Прашање

За што се применуваат антивирусните програми?

Дино пребарува податоци на Интернет.За да се врати на првата почетна
(домашна)страница, треба да кликне на алатката означена со редниот број:

Јован креира лозинка за својот е- mail.Што треба да содржи лозинката?
Лозинката треба да:

Дајана сака на Интернет да пронајде информации за Охрид. Доколку нема
зададена веб адреса, што треба да користи Дајана за да дојде до саканите
податоци?

Кој го дефинира корисничкото име во електронската адреса?

На Интернет веќе извесно време играш компјутерска игра заедно со дете на
иста возраст кое го запозна на Интернет и со кое се спријатели. Доколку те
праша за лични информации (име и презиме,каде учиш, каде живееш) што
треба да направиш?

Доколку некој ти испраќа навредливи пораки на Интернет треба:
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Прашање

Ако електронската порака е адресирана како на прикажаната слика, тогаш
таа ќе биде испратена до:

Кои операции треба да се изведат за да се нацрта слика1 во програма за
цртање?

Која операција треба да употребиш во програма за цртање за да ја добиеш
слика 2?
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Прашање

Теа добива задача,во програма за цртање,од слика1 да јадобие слика2. Како
најбрзо ќе го стори тоа? Теа треба да:

Вo програмата за цртање, за да се добие дадениот цртеж користенa е
алаткaта за цртање:
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Прашање

Во програма за цртање, за да се добие цртежот прикажан на сликата
користени се:

Ана сака во програма за цртање да обои дел од цртеж при што ја користи
кантичката со боја.Но, наместо дел од цртежот,се бои целата површина
наменета за цртање.Каде е грешката?

Во програма за обработка на текст, преместувањето на текст е овозожено со:
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Прашање

Тодор сака неговиот текст да има изглед како на прикажаната слика. Која
операција треба да ја користи Тодор?

Times New Roman, Mac C Times, Calibri, Ariel претставуваат:

Ако во зборот КОМПЈУТЕР покажувачот е помеѓу буквите О и М, која буква од
зборот ќе се избрише ако го притиснеме тастерот Delete од тастатурата?
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Прашање

Александра прави проект во програма за обработка на текст. При пишување
на воведниот дел, еден збор и се префрлил во нов ред како што е прикажано
на сликата. Каде треба Александра да го постави покажувачот за да го
соедини повторно зборот со помош на тастерот Backspace?

Горан сака текстот кој го внесува во програма за обработка на текст да е
поставен на средината на страницата. Што треба Горан да користи?

Марко сака во програма за обработка на текст да селектира табела. За таа
цел тој ќе ја користи алатката означена со број:

За да се употреби наредбата Paste (Залепи) претходно треба текстот да се:
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Прашање

Во програма за обработка на текст, со наредбата за автоматско набројување
направен е список. Кој реден број ќе го добие Душко откако ќе се вметне во
списокот како што е прикажано на сликата?

Здраво. Се викам Сања и денес е мојот 10-тироденден.
Текстот прикажан на сликата е напишан со различен:

Во програма за обработка на текст, стрелките од тастатурата прикажани на
сликата се користат за:
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Прашање

Во програма за обработка на текст, Ивана треба да го внесе знакот за помало
и еднакво (≤) кој го нема на тастатурата.За таа цел таа ќе ја користи
опцијата за внесување:

Кој е првиот чекор при копирање(Copy)на текст во програмата за обработка
на текст?

Во програма за обработка на текст за да пишуваш со задебелени, накосени
и/или подвлечени букви треба да ги одбереш опциите за:

Во програма за обработка на текст како ќе препознаеш дека има хиперврска?
Текстот кој претставува хиперврска ќе биде:

Во програма за обработка на текст, во статусната лента, се прикажува бројот
на:

Со кој број е означена пејсаж ориентација на страна?

Каков вид на датотека претставува “jasmin .txt”?
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Прашање

Во програма за обработка на текст треба да ги испечатиш 5,10, 15 страна од
документот.Што треба да впишеш во полето за избор на страни за печатење
во прозорецот за печатење?

Со кое име е зачуван документот прикажан на сликата е?

Алдин ја изработил прикажаната табела во програмата за обработка на
текст. Што ќе се избрише ако е селектирана втората колона и се притисне
копчето Delete од тастатура?
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Прашање

Измена на ознаките пред зборовите, како што е прикажано во пример 2,
може да се направи со избор на:

Табелата која е прикажана на сликата, во програма за обработка на текст,
Јасмин ќе ја добие со опцијата:

Дали може во програмата за обработка на текст, од Табела 1 да се добие
Табела 2?
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Прашање

Во програма за обработка на текст Никола го отвара документот со име
„vezba.doc“. Менува дел од текстот и потоа го зачувува со наредбата Save
(Зачувај). Сега Никола има:

Јоаким работи во програма за обработка на текст. Случајно притиска на
алатките за бришење и целиот текст се брише. За да го реши проблемот
најбрзо, Јоаким треба прво да ја одбере опцијата:

7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

      Најважниот пронајдок за праисторискиот човек бил:

    Праисториските луѓе верувале во:

Кога била населена територијата на Македонија?
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Прашање

    На чело на родовската заедница стоел:

   Каде се употребувало клинестото писмо?

      Во која од наведените држави биле градени пирамиди?

     Вавилон бил град во:

  Кога била основана старата кинеска држава?

      Во времето на кој владетел Атина го постигнала својот најголем
напредок?

      Кога започнало обединувањето на македонските племиња во една
држава?

Која била првата престолнина на Античка Македонија?

      Кој ја пренел престолнината од Ајга во Пела?

   Кој му бил учител на Александар III Македонски?
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Прашање

    Кога владеел Александар III Македонски?

     Од јазикот на античките Македонци денес се познати:

  Колку години владеел Александар III Македонски?

     Кој македонски крал склучил сојуз со илирскиот крал Гентиј за заедничка
борба против Римјаните?  

    Која година била поделена римската држава?

     Кој бил на чело на големото илирско востание против Рим?

     Од металите праисторискиот човек изработувал:

    Наколните живеалишта за праисториските луѓе претставувале:

     По откривањето на првите писма во стариот век:

      Како старите народи го објаснувале создавањето на светот?

Владетелот во старите држави на Истокот бил:
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Прашање

     Од кого имал најголема поддршка фараонот во египетската држава?

    На што ги учеле Спартанците своите машки деца?

    За што се грижеле членовите на Советот на старците во Спарта?

   По што се разликувало населението во Атина од другите држави во стариот
век? 

      Културата на Илирите била под влијание на:

Што се случило со Ардиејското кралство во времето на кралицата Теута?

     Што се случило со Хелените по битката кај Хајронеја?

     Војниците на Александар кон заробеното семејство на Дариј III се
однесувале:

     Кои биле причините за враќањето на војските на Александар од Индија?

    Како се однесувал Александар со своите најблиски соработници?

  Што претставуваат колони?
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Прашање

Зошто Египќаните ги балсамирале телата на фараоните и членовите на
нивните семејства?

Кое од наведените илирски племиња најпрво успеало да создаде свое
кралство?

Кое од илирските кралства најпрво се соочило со навлегувањето на римската
војска?

Како кралот Филип II ја зајакнал античка Македонија?

Зошто Александар се смета за најголем освојувач во историјата?

Кои биле причините што се распаднала државата на Александар III
Македонски по неговата смрт?

Во што биле слични илирско-римските војни и македонско-римските војни?

Што е милениум?

Првите луѓе живееле и се движеле во:

Врховен бог во Египет бил:
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Прашање

Градовите-држави најпрво се појавиле во:

Партенон се наоѓа во:

Кралот Грабос бил крал на:

Градот Аргос од каде што потекнувало македонското кралско семејство се
наоѓал во областа:

Кога владеел Филип II Mакедонски?

Митски предок на Античките Македонци бил:

Кои биле најстарите жители на Апенинскиот Полуостров?

Најпознат римски говорник бил:

Во близина на Неготино се наоѓаат остатоци од градот:

Како ги броеле годините Египјаните?

Кога  започнале луѓето да градат примитивни куќи?

Дали успеале да се обединат хеленските градови-држави?

Илирите што живееле на приморјето во V и IV век пр.н.е. биле изложени на
силно влијание на:



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

На реката Хидасп во Индија Александар Македонски подигнал столб на кој
пишувало:

Европското право и законодавство својата основа ја земаат од:

Која поговорка го отсликува начинот на кој полесно владееле Римјаните со
покорените народи?

Какви биле последиците од Пелопонеските војни во Хелада?

   Како се викал владетелот на старата египетска држава?

Кои градови претставувале центри на културниот развиток на Илирите?

Бог на војната кај Илирите бил:

Во кое од наведените илирски кралства на чело на државата била кралицата
Теута?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Кое од наведените илирски кралства располагало со силна флота и
пешадија?

Илирите војувале против Римјаните:

Илирите верувале во култот кон:

Театарските претстави во Хелада настанале:

Каде се одиграла решавачка битка помеѓу Александар III и Дариј III?

Најстарите цивилизации се појавиле по долините на големите реки во:

Што се случило по реформите на Клистен во Атина?

Кој е првиот крал во античка Македонија кој ковал свои монети?

Каков бил односот на хеленските племиња кон Ахајците?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Олимписката дисциплина маратон името го добила според местото на битката
од каде што војникот по долго трчање во Атина ја соопштил веста за:

По кого се именувале старите египќани?

Како се нарекува временскиот период од 100 години?

Како се нарекува старото камено време?

Кој е авторот на научната теорија според која човекот потекнува од
човеколикиот мајмун?

Кој е прв крал на античката Македонската држава?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Како се вика науката која се занимава со ископување и проучување на
материјални остатоци од минатото?

Во која од наведените држави населението имало политички права?

По римското освојување Македонија била поделена на:

Што проучува историјата како наука?

Помеѓу кого се водела Пелопонеската војна?

Кој временски период го опфаќа праисторијата?

Кој од наведените археолошки локалитети НЕ се наоѓа во Македонија?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Старата египетска држава настанала по должината на реката:

Што претставувале Дијадосите во македонската држава?

Како македонските војници ги  прифаќале долгите војувања и отсутва од
дома?

Каков бил односот на Филип II со градот-држава Атина?

Кој бил „таткото на историјата“?

Кога биле одржани првите олимписки игри кај Хелените?

Основна карактеристика на политичкото живеење на Илирите е дека:

Кога пропаднало Западното Римско Царство?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Кој бил на чело на илирското кралство за време на третата илирско-римска
војна во 168 година пр.н.е.?

Според легендата кој го основал градот Рим?

Која династија владеела во Македонија по смртта на Александар III?

Кој бил врховен бог кај Македонците?

Кој римски цар во 313 год. од нашата ера го признал христијанството?

Колку Пунски војни се воделе?

Кој е највисок орган во Римската држава?

Од кои причини Египќаните граделе пирамиди?

Што ги поврзува „Илијада“ и „Одисеја“?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Што е заедничко за Спарта и Атина?

Што е заедничко за државите на стариот Исток?

Која била целта на спартанското воспитание?

Каков бил односот на Александар III кон народите кои ќе ги освоел?

Што е основата на христијанското учење?

Зошто Римјаните посветувале големо внимание на говорништвото
(ораторството)?

Зошто не успеало Спартаковото востание?

Поговорката „Ханибал пред вратите на Рим“ (Hanibal ante portas) се појавила
за време на:

Откако Римјаните се ослободиле од власта на Етрурците со државата
владееле



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Слободното население во Рим се делело на:

Што е заедничко за сите битки кои Александар ги биел против Персија?

Што е заедничко за грчките градови држави и Римската држава?

Македонскот крал Персеј и илирскиот крал Гентиј стапиле во:

Колку војници броела римската легија?

Хиероглифи се?

Хелада била поделена на повеке мали градови-држави кои се нарекувале?

Кој период се нарекува Хомерово време?

Кон крајот на V век п.н.е. било создадено Илирското кралство на чело со
кралот?

Центар на верскиот и културниот живот на античките македонци бил градот?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

По која битка Александар Македонски се прогласил за крал на Азија?

Како се нарекува културата којашто ја создале Ахајците?

 Населението во Спарта се делело на:

  Занаетчиите и трговците во државите на Стариот Исток биле:

 Во текот на IV и III век пр.н.е. Илирите успеале да создадат:

Перикле во V век пр.н.е. бил на чело на градот-држава:

Од 3200 година пр.н.е. започнал, а завршил во 476 г. н.е. :

За кого и зошто се најважни историските извори?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку си историчар  кој проучува опредлен период или процес, на кој
начин ќе ги покажеш резултатите од своите истражувања?

На кој начин историчарот може да ги користи легендите како историски
извори?

Каде во Македонија се откриени наколни живеалишта?

  Праисториската населба Вардарски Рид се наоѓа во близина на:

    Како дознаваме за животот на праисториските луѓе?

   Што претставува братство?

    Кога започнала епохата на металното време?

Кога почнало да се развива занаетчиството?

Што значи зборот тотем?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

На кој начин се однесувал човекот од праисторијата?

Доколку на час учиш за настанокот на човекот, тогаш ќе сретнеш податок кој
вели дека  според  религиозните гледишта човекот е:
 

Зошто е многу значајно откривањето на огнот во праисторијата?

На кој начин појавувањето на говорот го променило животот на првобитните
луѓе?

   На кој начин првобитните луѓе ги  откриле рудите?

Кога  дошло до појава на државата?

Што ги поврзува Месопотамија, Египет, Индија и Кина?

Каква била улогата на верувањата во животот на првобитните луѓе?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Од  „Епот за Гилгамеш“ дознаваме за животот, обичаите и верувањата на
луѓето во:

  Богот Ашур бил бог на:

 Каде се наоѓала Месопотамија?

  Кое население во старите држави на Истокот било во најтешка положба?

Што симболизирала египетската круна во две бои?

Каква била улогата на владетелите во старите држави на Истокот?

Што имале заедничко боговите Амон Ра, Мардук и Ашур?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Доколку на часот по историја се зборува за владетелот кој наложил да биде
изработен првиот светски познат законик, тогаш се зборува за:

Зошто бил значаен кралот  Саргон?

Кои придобивки ги имаме до денес, а започнале да ги употребуваат народите
на Месопотамија?

Од која династија потекнувала египетската кралица Клеопатра?

  Колку векови постоела старата египетска држава пред да биде освоена од
Римјаните?  

  Доколку на часот по историја се зборува за поимите пирамида, мумија и
балсамирање тогаш се изучува историјата на:

Што е заедничко во митологиите на повеќето стари народи на Балканот?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Кога се употребува називот лаконски обично се мисли на:

На кој начин се решавало во атинското собрание?

Што ги поврзува Сократ, Платон и Аристотел?

  По смртта на кој македонски крал, кралот Главкија ги проширил
териториите на кралството на Таулантите?

Какво влијание имале Олимписките игри во хеленскиот свет за време на
нивното траење?

Авторот кој пишувал за настаните за време и по Тројанската војна е:  

    Што ги поврзува Далматите, Хистрите, Ардиеите, Плејарците, Таулантите и
Дарданците?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 Што се случило со илирските племиња во времето на кралот на Аридеите
Агрон?

Која река ја поминал Александар III  Македонски при еден од своите први
походи на север од Македонија?

Со сечењето на Гордиевиот јазол Александар III Македонски симболично
станал: 

Како Александар III се однесувал во битките? 

Што решавало народното собрание во македонското кралство?

  Зошто Архелај I ја пренел престолнината од Ајга во Пела?

Каков бил односот на населението на Атина кон македонскиот крал Филип II?

  Како настанал и што значи поимот хеленистичка култура?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

   Што ги поврзува Александар II, Пердика III и Филип II?

   Што ги поврзува Бригите, Пајонците, Пелагонците, Линкестите, Орестите и
Едонците?

Каква улога имале хетајрите во македонската држава?

На кој начин кралот Филип II полесно ги покорил Хелените?

 По што е познат атинскиот политичар и говорник Демостен?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

На која возраст идниот крал Александар III започнал да го придружува или
заменува својот татко во воените походи:  

  Едно од обележјата по кои е позната државата на Александар III
Македонски е тоа што:

Доколку на часот по историја се зборува за масовна свадба организирана од
страна на Александар III Македонски, станува збор за:



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

 На кој начин македонскиот крал Филип II го завршил животот?

Зошто за Римјаните најтешка била Втората пунска војна?

По што е познат римскиот војсководец Гај Јулиј Цезар?

Зошто Римјаните воделе војни со Картагинците? 

 Што ги поврзува Етрурците и Латините?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

Што ги поврзува Македонците и Илирите кон крајот на III век пр. н.е.  и во
текот на II век пр.н.е. ?

По што се слични римската држава и државата на Александар Македонски?

  На каков начин административно управувале Римјаните со освоените земји?



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

  На часот по историја доколку се зборува за востание на гладијатори се
мисли на:

 Какво уредување имала римската држава во текот на нејзиното постоење?

Што претставувал патот Виа егнатиа за Римјаните?

Што им се случило на Македонците и на Илирите во 168 г. пр. н.е.



7. Историја - Задолжителен предмет

Прашање

  Зошто во прво време биле прогонувани христијаните во римската империја?

Што се случило со римската држава во 395 година?
 

8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Во романското јазично семејство спаѓаат следните јазици:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Во која држава и денес се зборува и пишува на латински јазик?

Кои антички народи зборувале и пишувале на старогрчкиот јазик?

Кои антички народи зборувале и пишувале на латинскиот јазик?

Како се нарекува писмото на старите Хелени?

Како се нарекува најстариот откриен натпис на латински јазик?

Во кој облик се чувал папирусниот ракопис во антиката?

Од кој јазик потекнуваат современиот италијански и современиот француски
јазик?

Пергаментот како материјал за пишување бил изработуван од:

Што се латинизми?

Врз папирусот се пишувало со:

Писмото кое се состои од цртежи и слики се нарекува:

Во кој вид на писмо спаѓаат кирилицата, латиницата и грчкото писмо?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Како се нарекувал заедничкиот грчки јазик кој се употребувал како лингва
франка за комуникација со другите антички народи?

На кои јазици била пишувана хеленската и римската книжевност?

Во кој Хомеров еп се раскажува за главниот херој на Тројанската војна,
Ахил?

Кој римски поет е автор на епот „Ајнеида“?

Како се нарекува прочуената хеленска лирска поетеса од островот Лезбос
која пеела за љубовта, пријателството, телесната убавина и сетилните
радости?

Во чест на кој бог се изведувале драмските натпревари во Хелада?

Кои три вида говори се пишувале и држеле од античките говорници?

Прочуените римски комедиографи кои ја обележале римската драма низ
вековите се:

Називот на книжевниот род драма е грцизам и според основното значење
претставува:

Зошто за античката книжевност се вели дека е фрагментарна?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Освен раскажувањето, епот ја презема и основната содржина од:

Лирскиот поет Пиндар пишувал победнички песни за победниците на
атлетските натпревари во Хелада. Овие хорски световни песни се познати
како:

Драмата како книжевен род се развила од:

Што најмногу придонело да се развие говорништвото во Атина како
книжевна и практична дејност?

Како се зачувале песните на епските поети Хомер и Хесиод сè до VI век пр.
н.е. кога за прв пат биле запишани на папирус?

Античките драмски поети пишувале трагедии и комедии за да ги:

Што значи поимот трагедиограф?

Кое е основното значење на зборот мит?

Теогониските митови раскажуваат за:

Од античките култови во Хелада најпознат и најраспространет бил култот на:

Како се нарекува римската пророчица чиишто пророчки книги се чувале во
храмот на Јупитер?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Според древните верувања, со светот и луѓето управувале само олимписките
богови. Колку вкупно биле на број?

Кому му биле посветени орфичките мистерии?

Кој верски обред кај Хелените и Римјаните се сметал за вообичаен начин на
комуникација на луѓето со боговите?

Кој е препознатливиот симбол на Ѕевс?

Според верувањата на Хелените и Римјаните, каде било живеалиштето на
олимписките богови?

Гениите во римската митологија се обоготворени виши суштества кои:

Семејните Лари во римската митологија се сметале за заштитници на:

Кому Питија му најавила победа со пророштвото: „Со сребрен меч ќе го
освоиш светот“?

Улогата на свештениците во антиката била:

Која градба е препознатлив изум на хеленските градители?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Која градба е препознатлив изум на римските градители?

Кои се трите стила на столбови во античкото градежништво?

Што претставуваат термите?

Што симболизира триумфалната порта како знаменитост?

Што е фреска?

Како се нарекува ликовната уметност на обликување и создавање фигури и
предмети од цврст материјал?

Од градителски аспект, која античка градба е составена од редица столбови
и греди?

Кога позадината е обоена, а ликовите ја носат бојата на печената глина,
таквиот стил во хеленското вазно сликарство се нарекува:

Ликовна тема издлабена на рамна камена површина се нарекува:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Градбата која ги симболизира градителската вештина и римската моќ и слава
е:

Според местото на изработка мозаикот се дели на:

Идеализираните ликови на божества и луѓе изработени до половината или до
рамениците се нарекуваат:

Улогата на педагогот во античко време била:

Кој имал право да се натпреварува на олимписките игри во Олимпија?

Граматистот ги поучувал децата во:

Гимназиум е отворен рамен простор наменет за:

Која година се одржале првите олимписки игри во Хелада?

Што означувал поимот „симпосион“ кај Хелените?

Како се нарекувал градскиот плоштад во Атина?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Како се нарекуваат зградите во кои претежно живеело сиромашно римско
население?

Кој имал клучна улога во управувањето со Римската Република?

Што изучувале момчињата Римјани кои го продолжувале образованието во
реторските школи?

Зошто се одржувале гладијаторски борби во римските амфитеатри?

Големото парче волнена ткаенина кое Римјаните го носеле префрлено на
различни начини преку телото се нарекува:

Во времето на атинскиот водач Перикле жените:

Со што ја прицврстувале облеката Хелените и Римјаните?

Кого сè, покрај родителите, децата и роднините, обединувал латинскиот
поим фамилија?

Римските амфитеатри најчесто се користеле за:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Што се артефакти?

По подножјето на Зајчев Рид, на левиот брег на реката Вардар, се наоѓаат
остатоците од античкиот град:

Која била причината поради којашто населението го напуштило градот
Скупи?

Античкиот град Стоби го достигнал врвот на својот развој во:

Остатоците на античкиот град Хераклеја Линкестидска се наоѓаат во:

Што е синагога?

Науката што се занимава со проучување на старите ковани пари се
нарекува:

Науката што се занимава со проучување на старите натписи врежани на
траен материјал се нарекува:

Со какви уметнички изработки се украсени подовите на јавните и приватните
градби во градот Стоби?

Што означува поимот базилика?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Археолошко наоѓалиште на кое се вршат ископувања и проучувања на
пронајдените градби и предмети се нарекува:

Театарот во Скупи бил подигнат по повод посетата на еден римски цар во II
век. н.е. За кој цар станува збор?

Кој антички град во Македонија го достигнал врвот на својот развој и станал
престолнина на римската провинција во V век н.е.?

Колку гледачи собирал театарот во античкиот град Хераклеја Линкестидска?

Како се нарекува римскиот пат изграден во II век пр. н.е. преку кој се
поврзувале античките градови во Македонија?

Кој дел од храмот бил украсен со релјефна пластика?

Што е атриум?

На кој градителски елемент се темели триумфалната порта?

Во кое од понудените римски имиња е точно подвлечен прекарот на
семејството?

Кое од следните тврдења НЕ се однесува на навиките во облекувањето на
Римјаните?

Која била причината поради којашто населението го напуштило Скупи?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Со каков обред биле воведувани учесниците во мистериите?

Како се вика пророчицата на Аполон во Делфи?

Натписот со следнава содржина: „Овде почива Гај Јулиј Бас, син на Гај, од
Мезија и од Пелагонија, отпуштен ветеран од осмата легија на Август,
служеше како војник 25 години, а живееше 75 години. Споменикот го
подигнале неговите наследници...“  спаѓа во категоријата:

Која божица во римската митологија одговара на божицата Артемида од
хеленската?

Кои празници се славеле во чест на богот Дионис?

Кој град бил конзервиран од ерупцијата на Везув?

Каде се наоѓа Партенон?

На какви места се подигале античките градови кои подоцна станувале важни
трговски, воени или културни центри?

Што е розета?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Епиграфијата е помошна историска наука што се занимава со проучување
на:

Кој дел од откриеното културно-уметничко наследство во Хераклеја е
највпечатлив и најпрепознатлив?

Низ кои периоди постоел и се развивал градот Стоби пред да замре животот
во него?

Кои мистерии се поврзани со митот за Деметра и Персефона?

 Каријатидите се:

По чија заповед била подигната античката градска населба Лихнид?

Кога Хераклеја го достигнала својот најголем подем?

Претставата за историските настани, за начинот на живот и за обичаите во
минатото се добива:

Како се нарекува науката што се занимава со откривање, проучување и
заштита на старите градби, предмети и други споменици?

Кое од наведените тврдења не се однесува на спартанското воспитување на
децата?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Која е најстарата декорација на вазните?

Во кои две основни групи се групираат натписите според содржината на
испишаниот текст?

Обраќањето на луѓето кон боговите се остварувало преку:

Аквадуктите имале функција да пренесуваат:

Во космогониските митови се раскажува за настанокот на:

Митови поврзани во една тематска целина сочинуваат митолошки:

Готовата (брза) храна купена во киоск била карактеристична за исхраната
на:

Кои прехранбени продукти биле најзастапени во секојдневната исхрана на
Хелените и Римјаните?

Двата општествени слоја на граѓани во Рим биле:

Девојчињата во Атина, Спарта и Рим се образувале до:

Најголемиот амфитеатар од античко време е:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Кога се облекувал за излегување римскиот благородник или припадник на
витешкиот сталеж облекувал:

Кошула или фустан што можел да биде волнен или ленен, а се носел набран
на рамењата и врзан на половината, се викал:

Отворениот рамен простор со бањи и портици на кој се одржувале
филозофски и други предавања во Стара Грција се нарекувал:

Орхестрата првично била простор на кој: 

„Дојдов, видов, победив!“ (на латински “Veni, vidi, vici!”) претставува:

Демостен бил:

Кое е најстарото досега познато писмо?

Дитирамбот е хорска песна посветена на:

На кое јазично семејство припаѓа македонскиот јазик?

Во кое дело на Хесиод се раскажува за раѓањето на боговите?

Текстовите, натписите и записите пишувани на рака се нарекуваат:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Класична филологија е науката што се занимава со изучување на:

Вергилиј ја составил „Ајнеида“ според делото на:

На која вештина се темели говорништвото?

Поговорките, фразите и цитатите со едно име се нарекуваат:

Римската љубовна елегија се одликува со:

Во реченицата „Република Македонија се наоѓа на Балканскиот Полуостров,“ 
латинизам е зборот:

 Во реченицата „Во библиотека има многу книги за читање“  грцизам e
зборот:

 Domus propria, domus optima! претставува:

Цитатот „Alea iacta est“ (Коцката е фрлена), честопати се користи:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Кое е значењето на фразата „Lapsus linguae“?

Со која македонска именка може да се замени латинизмот министер?

Заокружете го преводот на цитатот „Оmnia mea mecum porto“.

Според некои заеднички особености и сличности и според заедничкиот
прајазик на одделни јазици, направена е:

Од византискиот грчки се развил јазикот со кој се служат и денес жителите
на соседна Грција, а тоа е:

Кога во некоја ситуација се употребува фразата „алфа и омега“, тоа  значи:

Кој од наведените епови е дело на Хесиод?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Одговори кој еп започнува со стихот: „Пејам за мечот и мажот кој прв од
брегот на Троја....“.

Кој   автор создал митолошки еп?

Каков вид поезија била т.н. „лезбоска мелика“?

Што претставува трилогијата?

Што претставува тетралогијата?

Како се нарекува дисциплината што ги обработува разновидните средства на
убедување, ги дефинира различните видови говорништво, деловите на
говорот и задачите на говорникот?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Како се вика најстарото досега познато писмо, што настанало во
Месопотамија, во Сумер околу 3100 г.п.н.е.?

Што означува терминот манускрипт?

Лико, лен, дудинка, трска.... наведените суровини од 9. век наваму во
Европа ги користеле за производство на:

Според едно предание во хеленската митологија,  Прометеј го направил
човекот од:

Во Хелада вршењето  тајни богослужби се нарекувало:

Како се вика дисциплината што за свој предмет на научно истражување го
има митот како културолошка појава?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Од што настанал Светот (Космосот), според космогонијата на Хесиод?

Кого го родила Гаја, како рамен на нејзе, а потоа со него од светиот брак се
родиле киклопите, хекатонхејрите и титаните ?

Кои биле заштитници на душите на мртвите во римската митологија?

На која божица и биле посветени Елевсинските мистерии?

Кој од наведените римски богови соодветствува на хеленскиот бог Посејдон?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Што значи најраширеното митско објаснување за настанокот на луѓето - дека
се тие автохтони?

Чествувањата на одредени божества со определени култни активности, на
определено место и во одредено време во годината го составуваат:

На кој бог му припаѓало светилиштето во Делфи?

Која градба е карактеристична за античката архитектура?

Која е основната архитектонска конструкција на храмот?

За каков антички стил станува збор доколку горниот дел на столбот
(капителот), којшто ја држи гредата на храмот, е украсен со стилизирани
листови?



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Кој карактеристичен градителски елемент го исконструирале Римјаните, а
особено се користел при изградбата на аквадукти?

Кој елемент од храмот бил украсуван со релјефни скулптури во групни
композиции?

Каде се сликаат фрески?

Препознатлива особеност на римската приватна куќа е внатрешниот двор кој
се вика: 

Вајарските облици во храмот може да бидат присутни како релјефна
декорација или како:

Ликовната појава која е претстава на реален лик, што почнува да се
сретнува во хеленистичкиот период, а редовно е присутна во Рим, се вика:



8. Класична култура во европската цивилизација - Изборен
предмет

Прашање

Како се нарекува видот на слика направена од камчиња, со која се
украсувале ѕидовите и подовите во јавните градби?

Кој дел од името Гај Јулиј Каесар означува лично име (praenomen)?

Како старите Грци го нарекувале отворениот рамен простор наменет за
гимнастички вежби, предавања и други активности, кој го посетувале
момчињата над 18 години:

Што правеле Римјаните пред главниот оброк во  (cena) во денот?

Според зачуваните историски сведоштва  во Атина и Спарта  имало
востановен систем на основно образование при што секое дете до 
навршената  шеста или седма година имало свој педагог (воспитувач)од кого
учело: 
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предмет

Прашање

За што се сметало создавањето  семејство и потомство во Хелада и стариот
Рим?

 Физичкото образование со вежбање  боречки, воени вештини, како и
строгиот однос кон потомството се нарекува:

Имајќи предвид дека секојдневната исхрана на Хелените била умерена,
поради местоположбата, кој вид храна најмногу  била застапена  во
исхраната?

Кој  вид  храна Хелените најчесто ја употребувале како свежа, солена или
чадена?

Хламидата е наметка што се правела од подебела ткаенина и најчесто ја
носеле војниците. Каква боја била хламидата?
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предмет

Прашање

Само за кого било  карактеристично носењето на косата во плетенка во
класично време?

Во римскиот колосеум жените можеле да ги следат настаните во арената од:

На колку време се одржувале олимписките игри на стадионот во Олимпија,
на Пелопонез?

За која намена служел театарот во античкиот град  Скупи?

Повеќе архитектонски раскошно обликувани базилики во античкиот град
Лихнид  сведочат за:

Расчитувањето и датирањето на натписите од античкиот период го прават:
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предмет

Прашање

Најголемите и најзачуваните од досега откопани антички градови во
Македонија биле основани или го доживеале својот подем во хеленистичкото
и римското време. Кое време е  хеленистичкото време?

 Античкиот град Скупи, пред да прерасне во градска населба, првично бил:

Во античкиот град Стоби се пронајдени многубројни мозаици со кои се
украсувале домовите и јавните згради и познатата палата на:

По митскиот јунак кој е родоначалник на македонската кралска династија
Аргеади е именуван еден антички град во Македонија. Кој е тој митски јунак?

Околу Античкиот театар во Лихнид биле поставени многубројни статуи и
релјефни плочи, од кои особено се истакунува релјефот на  богот:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Која од понудените низи е составена само од звучни согласки?

Во која од наведениве низи има само безвучни согласки?

Во која од наведениве низи има само сонорни согласки?

Колку слогови содржи зборот сончоглед?

Која самогласка е носител на акцентот во зборот другарите?

Определи го зборот кој е погрешно акцентиран.

Во кој од наведените зборови има погрешно акцентирање?

Посочи го зборот во кој има погрешно акцентирање.
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Прашање

Кој од наведените зборови е неменлив?

Пронајди кој од понудените зборови е неменлив.

Определи го зборот во реченицата во кој ја има граматичката категорија
определеност:

„Уметниците цртаа вредни и убави цртежи“.

Членските наставки: -от, -ов, -он образуваат определеност кај именките за:

Членските наставки: -те, -ве, -не образуваат определеност кај именките за:

Членските наставки: -то, -во, -но образуваат определеност кај именките за:

Одреди која категорија начин е употребена во реченицата: Никола игра
фудбал.

Одреди која категорија начин е употребена во реченицата: Тој би трчал.
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Прашање

Одреди која категорија начин е употребена во реченицата: Давид, оди
побргу!

Одговори која категорија начин е искажана  со  глаголот во следнава
реченица: Јана би учела.

Каква е придавката бакарен?

Каква е заменската придавка секаков?

На кој вид придавки припаѓа зборот онолкав?

Која од заменските придавки е количествена?

Која од заменските придавки е неопределена?

Која од наведениве заменки е показна заменка?

Која од следниве заменки посочува лица и предмети кои се подалеку од
говорителот?

Определи на кој вид заменки им припаѓаат формите: оној, онаа, оние, она.
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Прашање

Кучето почна да игра во дворот. Кој збор има функција на подмет во оваа
реченица?

Определи каква прилошка определба е употребена во реченицата: Со брат
ми отидов во Крушево.

Определи каква прилошка определба е употребена во реченицата: Утрово
станав порано.

Определи каква прилошка определба е употребена во реченицата: Тој трча
брзо.

Скратеницата стр. означува:

Сложениот збор тривековен претставува:

Сложениот збор микрофилм претставува:

На крајот од реченицата: Зошто напиша така, треба да стои:

Тој е вреден, умен, работлив и храбар. Кој интерпункциски знак недостасува
во оваа реченица?

Кој од следниве јазици не припаѓа во јужнословенската група на јазици?
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Кој од наведените јазици припаѓа во источнословенската група јазици?

Кој од наведените јазици припаѓа во западнословенската група јазици?

Пронајди ја реченицата каде има потцртан збор од менливата група зборови.

Одреди во која реченица е употребена заменка.

Одреди во која реченица е употребен број.

Пронајди ја реченицата каде има потцртан збор од неменливата група
зборови.

Одреди во која реченица е употребена придавка.

Во која реченица од наведените е употребена збирна именка?

Во која реченица е употребена збирна именка?

Одреди во која реченица точно е потцртана општата именка.
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Одреди во која реченица точно е потцртана сопствената именка.

Одреди во која реченица е потцртан збор кој припаѓа на неменливата група
зборови.

Одреди во која реченица е потцртан збор кој припаѓа на менливата група
зборови.

Определи во кое лице и број е глаголот во реченицата: Марија ја напиша
лектирата.

Определи во кое лице и број е глаголот во реченицата: Децата заминаа на
прошетка.

Одреди ја реченицата каде има употребено глаголска именка.

Во која реченица е употребена глаголска именка?
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Прашање

Во која од наведените реченици има сопствена именка?

Одреди во која реченица е употребена определена именка од машки род во
еднина.

Одреди во која реченица е употребена определена именка од машки род во
множина.

Одреди во која реченица е употребена определена именка од женски род во
еднина.

Одреди во која реченица е употребена определена именка од женски род во
множина.

Одреди во која реченица е употребена определена именка од среден род во
еднина.

Одреди во која реченица е употребена определена именка од среден род во
множина.

Одреди ја реченицата каде има употребено можен начин.

Во која реченица глаголското дејство е искажано преку можен начин?
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Во која реченица глаголското дејство е искажано преку заповеден начин?

Пронајди ја реченицата каде има дејство искажано преку заповеден начин.

Во која реченица глаголското дејство е искажано преку исказен начин?

Пронајди ја реченицата каде има дејство искажано преку исказен начин.

Пронајди во која реченица е употребена материјална придавка.

Пронајди во која реченица е употребена присвојна придавка.

Пронајди во која реченица е употребена количествена заменска придавка.
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Прашање

Пронајди во која реченица е употребена квалитативна заменска придавка.

Пронајди во која реченица е употребена присвојна заменска придавка.

Пронајди во која реченица е употребена прашална заменска придавка.

Пронајди во која реченица е употребена неопределена заменска придавка.

Пронајди во која реченица е употребена општа заменска придавка.

Во која реченица е употребена лична заменка?

Во која реченица е употребена показна заменка?

Во која реченица е употребена повратна заменка?

Определи кој реченичен член е потцртан во реченицата: Сите седнаа на
дрвената маса покрај старата куќарка.

Во која од наведените реченици точно е потцртан прирокот?

Во која реченица точно е потцртан прирокот?
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Тој собираше шумски јагоди. Кој збор ја врши улогата на подмет во оваа
реченица?

Определи кој реченичен член е потцртан во реченицата: Цветовите милно
ги занишаа своите глави по ливадите.

Во која од наведените реченици точно е потцртан подметот?

Зборот кој се јавува во функција на подмет во реченицата: Детето трчаше по
прашливата улица, претставува:

Зборот кој се јавува во функција на подмет во реченицата: Вие знаете како
да стигнеме до шумата, претставува:

Зборот кој се јавува во функција на подмет во реченицата: Трите се
највредни во целото село, претставува:

Зборот кој се јавува во функција на подмет во реченицата: Старата дојде
како што се договоривме, претставува:

Посочи ја реченицата каде има прилошка определба за место.

Во која реченица е употребена прилошка определба за место?
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Во која реченица е употребена прилошка определба за време?

Од понудените реченици, која содржи прилошка определба за време.

Пронајди ја реченицата каде има прилошка определба за начин.

Во која реченица е употребена прилошка определба за начин?

Која од наведениве реченици е сложена?

Во која реченица се употребени пароними?

Во која реченица се употребени антоними?

Во која од дадениве реченици се употребени синоними?

Скратеницата г-ѓа означува:

Која од наведениве сложени именки е правилно напишана?

Која од наведениве сложени именки е неправилно напишана?

Во која реченица има погрешно напишан сложен збор?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет
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Во која реченица има слеано пишување на сложен збор?

Во која реченица имаме преносно значење на зборот?

Која од наведените реченици содржи збор кој има преносно значење?

Таа има многу карактерни недостатоци доцни, мами, лаже, краде и др. Кој
интерпункциски знак недостасува во оваа реченица?

Литературните родови: епика, лирика и драма се разликуваат и според
надворешната:

Главен белег на епиката е:

Кога ќе определиме каде  се случил настанот, тогаш сме го определиле:

Што означува зборот нарација?

Кои белези ги има расказот?
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За кои видови раскази е карактеристичен ликот на Аладин во „Аладин и
волшебната ламба“?

Како се вика литературна творба создадена од еден автор?

Доколку се прераскаже сè што е опишано во творбата од почеток до крај,
тогаш:

Најдобри информации за одреден роман се обезбедуваат преку:

Во еден расказ има фантастични елементи доколку во него:

Местото каде што се случува дејствието во литерантурното дело уште се
вика:

Во расказот, главниот акцент на раскажување е ставен на:

Расказите во кои случките се вистинити се нарекуваат:

Расказите во кои случките не се вистинити се нарекуваат:
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Прашање

Како се вика постариот брат на Константин Миладинов (познати собирачи на
народни умотворби и македонски преродбеници)?

Ликот на Хајди во истоимениот роман е претставен како:

Што се наоѓа во основата на драмското дејство?

Прочитај го извадокот кој следува и одговори во која форма е напишан.
„...Мирче: Колку донесе?

Кирче: Еве половина џеб... Носам и едно кутиче патенти!

Мирче: Патенти? Што ќе ни се?

Кирче: Добри се за велосипеди или мотоцикли... А и добро стојат
исправени со боцките нагоре...“

Основен мотив во патриотските (родољубиви) песни е:

Авторот на пејзажните песни е инспириран од:

Основен мотив во љубовните песни е:

Кој од наведниве извадоци е драмски?
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Раскажувачот во прво лице раскажува настани:

Раскажувачот во трето лице:

Сезнаечкиот раскажувач:

Разговорот, движењата, мимиките, гласовите, песната и др., како изразни
средства се  карактеристични за:

Судирот на два или повеќе ликови со спротивни сфаќања и интереси лежат
во основата на:

Драмата најнапред се појавила во:

Освен во драмскиот текст, монологот се среќава и во прозните дела каде што
се вика:

Кои елементи во поетските творби поттикнуваат создавање слики?

Зборовите во литературните творби кои нè упатуваат на некои звуци се
нарекуваат:
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За кои песни е карактеристично раскажувањето на настан со силни чувства?

Убавината на природата е мотивот авторот да создаде:

Во кои песни најчесто се сретнуваат зборовите: цвеќиња, ливади, шарени,
пролет?

Копнежот по саканиот/саканата е мотивот авторот да создаде:

Во кои песни најчесто се сретнуваат зборовите: копнеж, љубов, мил, трепет?

Љубовта кон татковината е мотивот авторот да создаде:

Во кои песни најчесто се сретнуваат зборовите: херојска, силна, татковина,
победнички?

Стилската фигура во која се повторуваат истите зборови на почетокот на
стихот се вика:

Како се нарекува стилската фигура кога збор или група од зборови му се
додаваат на главниот збор со цел да се означи нешто поконкретно?
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Стилската фигура во која се повторуваат истите зборови на крајот од стихот
се вика:

Карактеристично за лирско-епските песни е раскажување настан:

Лирско-епските песни можат да бидат:

„...Не треба да кажам каде е таа планета, зашто тогаш, во далечната
иднина, сите планети ќе бидат многу близу... Тогаш секој ќе има
своја летечка машина што ќе ја носи на грбот и со неа ќе може за миг
да стигне на која и да било планета...“

Според видот на настанот кој го обработува, овој извадок од расказ припаѓа
на:

„...Седна селанецот, а Пејо се засука да работи. Наостри еден кол и го
заколка во земјата пред селанецот. Потоа осука еден дебел конец и
го врза едниот крај за колот, а другиот за забот од селанецот. Се
заврте зад
него
и си зеде една игла бабушка та полека-полека го боцна од дупката од
столот, а забот остана на конецот...“

Според видот на настанот кој го обработува, овој извадок од расказ припаѓа
на:
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„...Гулабот беше многу жеден. Лежеше со отворен клун и го слушаше
жуборот на водата, но немаше сила да долета до неа и да се напие…“

Во кое лице е раскажан овој извадок?

„...Си замина со насолзени очи и наведната глава. Во себе реши
никогаш повеќе да не се врати кај нив и никогаш да не им прости за
нанесената болка...“

Во кое лице е раскажан овој извадок?

„...Надвор слушнав силен тресок, веднаш излегов да видам од каде
дојде тој звук. Имаше што да видам, на улицата пред мојата зграда се
случи сообраќајна несреќа...“

Во кое лице е раскажан овој извадок?

„...Застанав на врата да го слушнам разговорот на тато и мама. Но,
вратата се отвори, а јас за неучтивото однесување бев казнета...“

Во кое лице е раскажан овој извадок?

За кои видови творби е карактеристично да бидат напишани во стихови?

За кои видови творби е карактеристично да бидат напишани во дијалошка
форма?
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Кои литературни творби имаат рима?

Прочитај го следниот извадок од романот „Хајди“ од Ј. Шпири и одговори што
поттикнува Хајди кај другите луѓе.

„...Мила Хајди, ти ме враќаш кај луѓето, свршено е со омразата.
Отсега моето срце ќе знае само за љубов...“

Во романот „Хајди“, кај Петре, пријателот на Хајди, се јавува љубомора
бидејќи Хајди станува добра пријателка и со друг лик од романот. Кој е тој
лик?

Во романот „Хајди“ преку следниот извадок:

„...Со нетрпение го чекаше денот кога топлиот југ ќе почне да ги
нишка гранките на елите и да го топи снегот, а топлото сонце да ги
мами сините и жолти цвеќиња...“,

е опишано годишното време:

Во романот „Белото Циганче“, стариот Мулон е прикажан како:

Во романот „Белото Циганче“, на кој занает Мулон го учи Таруно?

Во романот „Белото Циганче“, ждребето на Таруно се вика:
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Главните дејствија во романот „Робинзон Крусо“ се случуваат на/во:

Во романот „Робинзон Крусо“, од кого Робинзон го спасил Петко?

Во романот „Робинзон Крусо“, од која земја потекнува главниот лик?

„...Постара си од гороцветот и ножот

 - И тоа е сè.

Во една твоја црква

Откопан е зборот востание...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?
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„...Црвена е Татковината,

со црвени булки,

во пролеаната крв на јунакот,

во црвеното вино...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?

„...Македонијо жална ле мајко

доста си страдала,

страдала си жална ле мајко

четири, пет векови...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?
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Прашање

„... Ненадејно дојде во нашиот двор.

Врз црешата бели ѕвезди фрли,

под стреата - ластовички хор

и два штрка на стариот брест,

а не чувме ни чекор, ни ѕвон,

не те сети ни будниот пес...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?

„...
По ливадите зелени ширни,

насекаде шарени цвеќиња милни.

По планините високи стројни,

пасат бели стада овци бројни...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?
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Прашање

„...Мина кротко над синиот јаз,

со зелено врбите ги покри,

зелен тепих врз полето посла,

шарен килим над ливади мокри...“
Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?

„...Ќе влезам тивко. Кротко ќе приседнам,

ќе втренчам поглед в мрак за да те видам.

И кога ќе бидам сит јас да те гледам,

ќе ми те бакнам и ќе си отидам...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?
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Прашање

„...
Јас сакам да те знам
проѕирна, далечна, мила: од коприна те ткам, 
од јасна ѕвездена свила.
...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?

„...Има ноќи во кои се седи буден само за тебе

Има плоштади на кои гулаби летаат само за тебе

Има градови во кои се доселува само за тебе...“

Според мотивот, на кој вид песна припаѓаат дадените стихови?

Определи на кој вид песна припаѓаат следните стихови:

„Девојко, девојко, моме црнооко!
Ти не гледај куќа, тук гледај јунака, јунак куќи правит, тој куќи расипвит,
девојко, девојко, моме црнооко!“
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Прашање

Во следните стихови:

„...Еј, шуми во срцата наши

ко сладок разигран ѕвон...“,

застапени се:

Кој збор во реченицата: Ветерот дувна и вратата тропна, укажува на
аудитивен елемент?

Определи го зборот којшто во дадената реченица укажува на аудитивен
елемент. Наставникот испрашуваше кога одеднаш силно заѕвони.

Одреди какви елементи се употребени во следните стихови:

„...Зимата сликарка на нашите прозорци

ги наслика најубавите цветови...“

Одреди какви елементи се употребени во исказот: „есента е убавица“.

Во реченицата: Играчите брзо излегоа на фудбалското игралиште, епитет е:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди која стилска фигура ги збогатува именките  во овие стихови:

„...една ноќ лична посребрена

леткаа палави снегулки...“

Одреди која стилска фигура ги збогатува именките  во овие стихови:

„...Во темни гори високи,

над вишни гранки столетни...“

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Крај бистра вода студена,

на росна трева зелена...“

Определи кој збор во стихот: Запеа бела птица в гора, е епитет.
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Прашање

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Разделија села и чифлици,

Разделија поле и планина...“

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Не, ја не можам овде да седам,

Не, ја не можам мразој да гледам!...“

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Лоша е тагата на паднатиот лист

лоша е водата драг мој лоша е шумата

лоша е мртвата риба на песокта

лоша е мојата рака што пресушува...“
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Прашање

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Кај што се кисне ’ржаница

кај што се игра кријаница,

кај што се трча трчаница,

кај што има прачканица...“

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Твојата омраза е постара од тебе,

а и твојата несреќа е постара од тебе,

сето зло е повисоко од тебе...“

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Штркот патува на југ на есен,

мојот пат кон светот е на есен,

овчарот се враќа дома на есен...“
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Прашање

Одреди која од наведените стилски фигури е застапена во стиховите:

„...Сите знаеме за таа птица бела,

колку убаво пее таа птица бела,

не опива со песна таа птица бела ...“

Лирско-епските песни според формата се малку подолги од лирските, но
пократки од епските и може да бидат (според авторот):

Кое од следниве литературни дела (лектира) за VI одделение содржи поетски
творби?

Во кое лице е раскажан следниот извадок?

...„Во дрвената кутија видов стари книжни пари, си помислив дека
тие имаат голема вредност и дека ќе заработам многу пари доколку
ги продадам на луѓе кои собираат стари вредни работи...“

Во кое лице е раскажан следниот извадок?

„...Детето сакаше да замине веднаш од собата каде што имаше многу
непознати луѓе, но старецот не му дозволуваше, го молеше да поседи
уште неколку минути...“
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Прашање

Кое чувство го откриваш во строфата од песната „Родна куќа“?

„Ете ја мојата куќичка ниска на срце топла, мила и блиска. На крај
село ти си се скрила куќичке моја, драга и мила!“

Кое чувство го откриваш во строфата од песната „Бреза крај потокот“?

„Пишти ветерот бесен,

студена магла ползи,

брезата од студ се тресе

и рони златни солзи.“

Во стиховите:
„Ќе ни биде среќна и весела

ако знаеме весело да запееме,

ако умееме да се насмееме,ако на човек, човечки му пријдемеако
умееме луѓе да бидеме.“

е содржана пораката:
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Прашање

Која од наведените двојки од зборови се римува?

На кои видови творби се однесува елементот фабула?

На јунаци, противници и помошници ги/го делиме:

Како го викаме епитетот во примерот: рујно вино?

Како го викаме епитетот во примерот: остра сабја?

Како го викаме епитетот во примерот: бел ден?

Како го викаме епитетот во примерот: црна ноќ?

Определи на кој литературен род припаѓа примерот: „Ако не можеш да го
совладаш гневот - тој ќе те совлада тебе“.

Комуникацијата, преку која разменуваме информации и мисли уште се вика
и:

Најсовршеното средство за комуникација помеѓу луѓето е:
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Прашање

Во која од дадените реченици има некултурна комуникација?

Одреди за каква комуникација се користат зборовите: молам, повелете,
извинете, благодарам.

Доколку со помош на компјутер вршиме опишување на одреден предмет,
тогаш имаме:

Изборот на соодветна тема, личност и прашања се главни особини на:

Разговор со позната медиумска личност преку поставување прашања на
соодветна тема се нарекува:

За кој вид текст е карактеристично да се изврши избор на податоците за
времето, местото и учесниците во настанот?

Како се вика редоследното раскажување на настаните според текот на
нивното случување?

Како се вика раскажувањето по сеќавање со навраќање на настаните кои
некогаш се случувале?

Три главни особини на интервјуто се:
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Прашање

Настани во кои сме учествувале или сме биле сведоци ги:

Настаните за кои сме слушале или за нив сме читале може да ги:

Описот во литературата за читателот претставува:

Носители на фабулата во епската творба се:

Карактерните особини на ликот уште се викаат и:

Физичките особини на ликот уште се викаат и:

Што се опишува со  зборовите: мила, добра, искрена?

Во која од дадениве реченици има културна комуникација?

За кои раскази е карактеристичен ликот на волшебникот?
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Прашање

„...Седев на една дрвена клупа во паркот во непосредна близина на
еден споменик. Одеднаш пред мене претрча некое животинче. Се
свртев налево да видам што е тоа. Што да видам, едно сиво зајаче ме
гледаше право в очи...“

Дадениот извадок е:

„...Одеднаш станал и си заминал без да каже ниту еден збор. Оттогаш
никој повеќе не слушнал ништо за него, а сите сакале повторно да го
видат и да поразговараат, да го прашаат како е, што работи, како
живее...“

Дадениот извадок е:

„... Брат ми Јован пред една година бил во Маврово да лови риби на
тамошното езеро, кое е и најголемо вештачко езеро во Македонија.
Тоа било на почетокот на летото, веднаш штом завршила учебната
година. Тогаш тој го имал најголемиот улов во својот живот, уловил
клен кој тежел 3 килограми...“

Во дадениот извадок е застапено:

Што опишуваат зборовите: добар, мил, послушен, трудољубив, при опис на
лик?

Што опишуваат зборовите: тенок, црн, висок, слаб, при опис на лик?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

„...Вчера со почеток во 9 часот на планината Бистра беа одржани
натпревари во скијање на кои учество зедоа натпреварувачи од
неколку земји.

Натпреварите се одвиваа во две дисциплини: слалом и велеслалом.
Победниците на натпреварите покрај златен, сребрен и бронзен
медал добија и парична награда.

И оваа година организатор беше Здружението за зимски спортови на
Македонија, а манифестацијата беше потпомогната и од
Претседателот на Република Македонија.

Настанот беше медиумски покриен...“

Дадениов извадок претставува:

Извештајот е документ кој се пишува за:

Во која од наведените реченици има опис на лик?

„Се воодушеви од скулптурата. Таа претставуваше човек и беше
изработена од бронза која светкаше...“
Во извадокот има опис на:
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Прашање

,,Елена учи заедно со мене, и двете сме шесто одделение. Ние сме
најдобри другарки и секогаш меѓусебно си даваме поддршка.“

(Извадок од ученички состав)
Во извадокот има опис на:

„... Помладиот син на Тодор, Стојан, беше вреден и скромен човек.
Знаеше да ги чува парите што тешко ги заработи во К’мпина. Го
знаеше и слаткарскиот занает...“

(Извадок од романот „Танцот на ветровите“ – Јован Дамјановски)
Во дадениов извадок има опис на:

Таруно, во романот „Белото Циганче“ претставува:

Момчето или девојчето кое седи со тебе заедно во клупа претставува:

Во реченицата: Марија има црна коса, зелени очи, бисерни заби и е средна
по раст, има опис на ликот според:

Во реченицата: Михаил има сини очи, убава насмевка, црна коса, и е многу
висок, има опис на ликот според:

Во реченицата: Тодор е љубезно момче, дарежлив, истраен во сè што работи
и сите ученици го сакаат, има опис на ликот според:
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Прашање

Во реченицата: Марија е многу љубезна, дарежлива и мила, таа е најсакана
и е пример за сите ученици во нашето училиште,  има опис на ликот според:

„...- На колку години ја започнавте Вашата музичка кариера?

- Музичката кариера ја започнав како средношколец, на 16 години,
како тапанар во една маалска група.

- Може ли да ми кажете колку албуми до сега имате издадено?

- Досега имам издадено 2 албума, а во подготовка е и третиот албум
кој ако оди сè како што треба ќе излезе кон крајот на оваа година.

- Сега живеете надвор од родниот град. Дали Ви недостасуваат
старите пријатели од Вашиот роден град и дали со нив одржувате и
понатаму контакт?

- Секако, при секое мое заминување во мојот роден град
задолжително се гледам со моите стари пријатели за кои слободно
може да кажам дека сè уште се мои добри пријатели...“
Дадениот извадок е од:

Во романот „Белото Циганче“, кој лик го карактеризираат особините: стар,
предводник, праведен, трудољубив.

Прашањата: кој, што, каде, кога, зошто, како,  карактеристични за кусото
известување, се поврзуваат со:
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Прашање

„...На 22 април оваа година се одржа 35-тиот Државен натпревар по
македонски јазик.
Натпреварот се одиваше во ОУ„Гоце Делчев“ во Гостивар. На натпреварот
зедоа учество ученици од 250 основни училишта од целата држава. Првото
место му припадна на Мирко Василевски од ОУ„ Гоце Делчев“ од Тетово.
Натпреварот се реализира во три дена. Овој натпревар претставуваше
одлична можност да се одржи и редовна средба на друштвото на
наставниците по македонски јазик од основните училишта, на која се
дискутираше за тековните случувања поврзани со реализацијата на
воспитно-образовниот процес по предметот македонски јазик и претстојното
екстерно тестирање на учениците...“

Определи што претставува дадениот извадок. 

За кои раскази е карактеристичен ликот на Итар Пејо од Мариово?

За кој вид службен документ е карактеристично да се изврши избор на
податоците за времето, местото и учесниците во настанот?

Наставникот/наставничката кој/а ми предава математика во училиште
претставува:

Каков медиум претставува дневниот весник?
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Прашање

Основната улогата на весникот како медиум е да:

Каков медиум претставува телевизијата?

Во печатените медиуми информациите се поделени во:

Рубриката се сретнува во:

Каков медиум претставува Интернетот?

Печатената целина од еден до друг нов ред се вика:

Една книга од едно поголемо дело, кое е составено од повеќе книги се вика:

Една целина во содржина на дело која претставува заокружен дел на
одредено случување се вика:

Делот кој служи читателот да се упати во содржината на делото се вика:

Делот кој следува по содржината и во кој се дава оценка за делото се вика:
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Прашање

Како се вика лицето кое создава уметност?

Улогата на актерот е да:

Кој го толкува ликот, односно кој го претвора пишуваниот текст во жив
говор?

Артистот создава:

Лицето кое ја црта, креира и подготвува облеката на актерите за на сцена се
вика:

Кој е задолжен за амбиентот во кој се одигрува театарската претстава и за
визуелниот изглед на сцената?

Училишната просторија во која се чуваат училишните лектири и други книги
се вика:

Специјализираниот простор за мултимедијални активности во училиштето кој
содржи материјал за видеопроекции, ЦД, проектори и друг материјал од овој
вид се вика:

Лицето кое ги создава цртежите во книгите се вика:
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Прашање

Медиотеката претставува место во училиштето во кое се чува:

„Наш свет“ претставува:

„Нова Македонија“ претставува:

Енциклопедијата претставува збирка на/со:

Како се нарекуваат учениците од вашето училиште кои го претвораат
пишуваниот текст во жив говор и ги толкуваат ликовите кои се сретнуваат во
пишуваниот текст?

Прочитај го извадокот од книжевното дело и определи за кој дел од книга
станува збор.
            „...,Белото Циганче∈најцелосно и со вонредна ефектност ги
разоткрива достоинствата на Видое Подгорец како детски писател.
Тој беше и досега меѓу најчитаните и најпродуктивните наши автори,
но со тоа дело постигна рекорд во популарноста и белетристичкото
утврдување. Сосема брзо по македонското издание дојдоа преводите
на странски изданија – на руски, украински, словачки, романски и
германски...“



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Прочитај го извадокот од книжевното дело и определи за кој дел од книга
станува збор.

„... Во ова литературно дело се претставени литературни творби кои
авторот ги творел во неговата младост. Во делото ќе прочитате
вкупно 35 поетски творби од кои повеќето се посветени на:
природата, годишните времиња, татковината и љубовта кон родниот
крај...“

Како се вика претпладневната образовна емисијата за деца која се емитува
на МТВ:

Како се вика науката која го проучува составот на зборовите на еден
јазик?

Како се нарекуваат зборовите блиски по изговор, а различни по
значење ?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди од колку најмалку прости реченици е составена една
сложена реченица
?

Како се викаат зборовите со различна форма, но со исто или блиско
значење?

Прилошките определби за време го определуваат:

Како се вика создавчкиот член на реченицата?

Како се викаат зборовите кои означуваат име на глаголско дејство?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Количествените придавки припаѓаат во групата на:

Како ги делиме заменките? 

Кај граматичката категорија начин која се однесува на глаголите
разликуваме:

На описни, односни, бројни и заменски ги делиме:

Граматичката категорија начин е типична за: 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Со што ги именуваме суштествата, предметите, појавите и дејствата?

Од наведениве видови зборови одреди кои од нив спаѓаат во
неменливата група на зборови.

Одреди кои од наведениве видови зборови спаѓаат во менливата
група на зборови.

 Акцентирањто претставува:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Каде паѓа акцентот на трисложните и повеќесложните зборови?

Како ги викаме согласките љ, л, р, ј, н, њ, м? 

Определеноста на именките се образува со додавање:

Преку комбинирање на самогласките и согласките се образуваат:

Колку самогласки има во македонскиот стандарден јазик?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Определи колку гласови се застапени
во македонскиот јазик.

Азбуката претставува вкупност од: 

Одговори колку букви броела кирилицата.

Одговори колку букви броела глаголицата.

Кој е датумот и која е годината кога македонската азбука кирилица
официјално е одобрена за употреба.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кога започнала словенската писменост? 

Азбуката глаголица ја создал:

Од кога потекнуваат најстарите пишани текстови на старословенски
јазик?

На која група словенски јазици припаѓа македонскиот јазик? 

 Сликовитоста, музикалноста и емоционалноста на творбата авторот ја
постигнува со употреба на:

Како ги викаме зборовите во песната кои нè упатуваат на некои
звуци?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Раскажувањето на настан проткаен со силни чувства и емоции е
карактеристично за:

Како ги викаме родољубивите, пејзажните, љубовните песни?

На љубовни, патриотски, пејсажни, песните ги делиме според: 

Носители на драмското дејство се:

Монологот е присутен кога:

Судирот на два или повеќе ликови со спротивни сфаќања и интереси
е во основата на:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Раскажувачот во прво лице раскажува за настаните: 

Како се вика романот во кој главниот лик е Хајди? 

Како се вика разговорот на ликот самиот со себе?

 Одговори точно, колку 

изразни форми се применуваат во драмското дело?

Даниел Дефо е автор на романот: 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во кој роман се сретнува ликот на Таруно? 

Дијалогот е одлика на:

Во која прозна творба акцентот е ставен само на еден настан?

Расказот е типичен за:

Сказните и бајките се тесно поврзани со:

Стихот и строфата се одлика на:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одговори колку литературни рода постојат.

Како се вика трансформацијата на недрамски текст, најчесто роман
или расказ, во драмска форма?

За драмата карактеристично е да се изведува:

Како се вика промената на зборови и изрази посочени од
наставникот со сопствени зборови и изрази, со што се збогатува
текстот и се презентира богатството на сопствениот речник?

Како се вика кратка и едноставна информација за некоја случка,
појава или личност која може да биде во пишана, говорна или
визуелна форма?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кои се трите главни особини на интервјуто?

Правописот најдобро може да се провери преку:

Разговорот претставува: 

Настаните во кои сме учествувале или на кои сме биле сведоци ги
:

Кои живи суштества меѓусебно комуницираат со зборови во усна и
пишувана форма?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Носители на фабулата се: 

Режисерот ја има улогата: 

Сценографот се грижи за: 

Скратеницата д-р. означува:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Во реченицата: Тетин ми е слаб, а вујко ми е дебел се употребени: 

Во реченицата: Јас велам дека е паметен, а тој ми вели дека е
интелигентен, се употребени:

Во реченицата: Индијци не се исто што и Индијанци, се употребени:

Одреди
на кое од наведените прашални зборчиња одговара прилошката
определба за начин
. 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди
на кое од наведените прашални зборчиња одговара прилошката
определба за време
.

Одреди
на кое од наведените прашални зборчиња одговара прилошката
определба за место
.

Четворицата играа фудбал на ливадата
. Прочитај ја реченицата и одреди кој збор ја врши функцијата на
подмет. 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Тие заминаа со првиот автобус.
Кој збор има функција на подмет во оваа реченица?

Определи ја заменката со која се посочува лице и предмет без
просторно определување.

Која од наведните заменки служи за посочување лица и предмети
кои се во близина на говорителот?

Определи ја личната заменка.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Определи ја присвојната заменска придавка. 

Одреди која од посочениве придавки е материјална?

Внимателно прочитај ја реченицата и одреди кој интерпункциски
знак треба да стои на нејзиниот крај: Секое сабјале појадувам со сестра
ми

Одреди кој интерпункциски знак недостасува на крајот од
реченицата: Колку пари чинат јаболката



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди што претставува зборот влезе.

Зборот меси е:

Внимателно прочитај ја реченицата и определи која категорија начин
е употребена во реченицата: Пиле, пеј убаво!

Внимателно прочитај ја реченицата и определи која категорија начин
е употребена во реченицата: Борко би свирел гитара.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Внимателно прочитај ја реченицата и определи која категорија за
начин е употребена во реченицата: Ангел и Александар учат.

Од какви глаголи се образуваат глаголските именки?

Кој од наведените зборови е глаголска именка?

Одреди кој од наведените зборови претставува глаголската именка.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Внимателно прочитај ја реченицата и пронајди го зборот во кој е
застапена граматичката категорија определеност:

„Жените внимателно се качуваа по оној рид.“

Одреди која од наведениве именки е збирна.

Одреди која од наведениве именки се пишува со голема почетна
буква.



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди во која зборовна група спаѓа зборот утре.

Во која зборовна група спаѓа зборот прекрасна?

Според правилата за местото на акцентот во зборовите во
македонскиот јазик, тој (акцентот) е:

Колку слогови содржи зборот мајка?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Колку слогови содржи зборот училиште?

Која безвучна согласка е парник на звучната согласка Д?

Кој е првиот литературен јазик за сите словенски народи?

Басната претставува прозна творба во која зборуваат:

Какви елементи употребува поетот за да ги
опее расцутените гранки со шарени цветови и зелени листови?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Како се вика прозната творба во која животните зборуваат?

За кои литературни творби е карактеристично рецитирањето? 

„...Започнал Илинден со крв, и со метеж

Пламнале земја и небо

Гинел за слобода маченик што вкусил

Горчина лута во лебот...“

Во која форма е напишан овој извадок?



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Сказните, бајките, приказните, расказите, романите, се дела од:

Прочитај го извадокот кој следува и одговори во која форма е напишан.

    „Еден ден татко му со страшен тресок со својата машина за летање
паднал во дворот. Ударот бил толку силен што сите излегле да видат
што е тоа...“

Ако определиме кога се случува настанот во литературната творба,
тогаш сме го определиле:

Како се вика куса епска творба напишана во проза? 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Драматургот е автор на:

За кои видови раскази би била карактеристична временската машина?

Поетот е автор на:

Пејзажните песни се дел од:

Поимот раскажувач значи исто што и поимот:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Според што ги делиме расказите на: реалистични, фантастични,
хумористични итн.
?

Монологот и дијалогот се главен белег на:

Стиховите и строфите се главен белег на: 

Информирањето за значаен настан се врши преку: 



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од наведените документи е службен?

Одреди за каква комуникација се користат зборовите: недораснат,
зеленгора, смотле.

Со кој наставен предмет е поврзана литературната секција ?

Одреди во која од посочениве реченици има културна комуникација?

Зборот молам е карактеристичен за:



9. Македонски јазик - Задолжителен предмет

Прашање

Одреди колку дел-реченици има сложената реченица: Дојдов кога ми
рече, застанав до него и го погледнав во очите.

10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

На кој начин е зададено множеството

За множеството A велиме дека е подмножество на множеството B ако:

Ако деленикот и делителот се еднакви броеви (различни од нула), тогаш
количникот е:

Еден број е делив со 3 ако:

Еден број е делив со 4 ако:

Броевите што имаат само два делители се викаат:

Најголемиот од сите заеднички делители на броевите a и bсе означува:



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

За броевите a и b велиме дека се заемно прости броеви ако:

Ако е познат збирот и едниот собирок, другиот (непознатиот) собирок се
одредува така што:

Кој од броевите 12, 13, 15 или 18 е прост број?

Кој од броевите 11, 16, 17 или 19 е сложен број?

Кој од дадените броеви е елемент на множеството

?

Кое од дадените множества е подмножество на множеството

?

Ако  A = {а, б, в, г, д}  и  B = {в, а, г}, тогаш А ∈B е:

Ако A = {5, 7, 9} и B = {2, 4, 6, 8}, тогаш А B е множеството:



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Кое од следниве множества ја претставува разликата B\А на множествата A
= {1, 2, 3,d} и B = {c, d, e, f}?

Ако 1250 + 750 = 2000, тогаш колку е (1250 – 500) + 750?

Ако 8750 – 750 = 8000, тогаш колку е (8750 – 500) – 750?

Ако 9230 – 230 = 9000, тогаш колку е 9230 – (230 + 100)?

Ако a + b = 1000, тогаш колку е (a + 30) + (b - 30)?

Ако a – b = 8970, тогаш колку е (a + 30) – (b +30)?

Најмалиот заеднички содржател на броевите 12 и 15, т.е. НЗС (12, 15) е:

НЗС (6, 12, 20) е:

Најголемиот заеднички делител на броевите 12 и 30, т.е. НЗД (12, 30) е:

НЗД (5, 11, 16) е:



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Која од дадените цифри треба да стои на местото на * во бројот 12 32*, за
добиениот број да е делив со 2?

Кое од следниве множества ја претставува разликата А\B на множествата A =
{1, 2, 3, 4} и B = {c, d, e, f}?

на множествата A = {6, 8, 10} и B = {3, 4, 5, 6, 7, 8} претставува
множеството:

Делители на бројот 18 се броевите:

Бројот 3 е делител на:

Декартов производ  на множествата A = {4, 5} и  B = {a, b,c} е:

Декартов квадрат на множеството A = {4, 5} е:

Кој од следните броеви истовремено е делив со 2 и со 3?

Кој од следните броеви е делив со 6?



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Бројот 4 е делител на:

Бројот 9 е делител на:

Со кое равенство бројот 210 е претставен како производ од прости
множители?

Со кое равенство бројот 252 е претставен како производ од прости
множители?

Непознатата x во равенката x – 375  = 115, се пресметува со:

Колку точки припаѓаат на една права?

Две прави се сечат ако имаат:

 Точката што ја дели правата на два дела се вика:



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Збирот од должините на страните на една искршена линија се вика:

Два агли со заедничко теме и еден заеднички крак кои немаат заеднички
внатрешни точки се викаат:

Аголот чиишто краци образуваат права се вика:

Колку степени има полниот агол?

За три различни точки се вели дека се колинеарни ако:

Отсечката чиишто крајни точки лежат на кружницата се вика:

Полигоналната линија и нејзината внатрешна област образуваат геометриска
фигура којашто се вика:

Едниот од два суплементни агли е 75 . Колку степени има другиот агол?

Ако се суплементни агли и тогаш аголот има:

Ако α и се комплементни агли и тогаш аголот има:



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

Ако се комплементни агли и тогаш аголот има:

Аголот претставен во минути е:

Аголот 10 претставен во секунди е:

Кружницата k(O, r = 7 cm) има дијаметар со должина:

Надоврзаните отсечки AB и CD се складни и колинеарни. Колкава е
должината на отсечката АD ако должината на отсечката AB е 4 cm?

 Рамнокрак триаголник со периметар 50 cm и основа 20 cm има крак со
должина:

Рамнокрак триаголник со должина на кракот 25 cm и основа 30 cm има
периметар:

Рамностран триаголник со должина на страната a = 15 cm има периметар:

Периметарот на еден четириаголник е 64 m, а збирот од должините на трите
негови страни е 44 m. Колку изнесува должината на четвртата страна?

Во каква заемна положба се  кружниците k1(O1, 5 cm) и k2(O2, 27 mm) ако
точките O1и O2се совпаѓаат?
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Стрелките на часовникот во 14 часот образуваат:

Стрелките на часовникот во 18 часот образуваат:

Ако и даваат збир од 90 и = , тогаш аголот е:

Ако кружницата има дијаметар 18 cm, тогаш нејзиниот радиус е:

Разликата на аглите и е:

Збирот на аглите и е:

Разликата на аглите и е:

Ако аголот , тогаш 2· е:

Разликата на аглите и е:

Полуправата OP е симетрала на аголот MON Колку степени има
аголот ∈MOP?

 Дропка е:
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 Дропката со која е претставен природен број се вика:

Децималниот број кој оддесно има нули, не се менува ако:

За колку децимални места кон десно се поместува децималната запирка ако
децималниот број го помножиш со 1000?

Како се поместува децималната запирка ако децималниот број го поделиш со
10?

Како се поместува децималната запирка ако децималниот број го поделиш со
1000?

Колку десетини има во 1 цело?

Ако броителот и именителот на една дропка се помножат со еден ист број,
различен од нула, се добива:

Децималната запирка го дели децималниот број на два дела. Делот после
запирката се вика:

Колку изнесува збирот на броевите 14,03 и 13,80?
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Колку изнесува збирот 3,4 + 12,5?

Колку изнесува разликата 13,4 - 12,3?

Поголема мерна единица за должина од метарот е:

 Колку милиметри има во 1 метар?

 Основна мерна единица за течност е:

 Основна мерна единица за време е:

Кој од дадените броеви е повеќеимен број?

Павле изел 26 dag  јагоди. Колку грама се тоа?

Колку dm (дециметри) има во 1 mm?

Колку l (литри) има во  1 kl (килолитар)?

Колку часови има во 2 седмици?

Колку минути има во 4 часа?

Колку секунди има во 2 часа?

Повеќеимениот број 1 h 30 min претворен во минути е:
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Бројот 1 h 10 min претворен во секунди е:

Повеќеимениот број 2 dm 5 cm претворен во центиметри е:

Повеќеимениот број 3 m 4 cm претворен во центиметри е:

Бројот 2 kg 2 dag е еднаков на бројот:

Бројот 5 kg 50 dag е еднаков на бројот:

  Колку изнесува апсолутната температура на која водата мрзне?

 Кој од дадените чекори на решавање ќе употребиш за да пресметаш  4,25
dm – 31,4 cm?

Кој од дадените начини не е начин за прибирање на податоци?

Што претставуваат термините: столбест, сликовен и секторски?

Во училиштето учат 1200 ученици, а за едно истражување Миле одлучил да
праша 100 ученици. Што претставува бројот 100?

Аритметичката средина на броевите 12, 9 и 15 е:

 Аритметичката средина на броевите 12, 18 и 6 е:

  Бројот 57 е аритметичка средина на броевите:
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 Аритметичката средина на броевите 27, 32 и 13 е:

Колку изнесува периметарот L на затворената искршена линија ABCD ако
= 3 cm, = 20 cm, = 40 mm и = 50 mm?

Колку изнесува периметарот L на отворената искршена линија ABCD ако
= 5 cm, = 25 mm и = 45 mm?

По кое од дадените правила се одземаат дропки  со ист именител?

Од кој вид е дропката ?

Бројот 25 запишан како дропка со именител 10  е:

 Бројот 7 запишан како дропка со именител 3 е:

Бројот 8 запишан во седмини е:

Мешаниот број претворен во неправа (нечиста) дропка е:

Со која од дропките е претставен мешаниот број ?

Дропката претставена во мешан број е:
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Со дропката е претставен природниот број:

Дропката претставена во мешан број е:

Кои од следните парови дропки се еднакви?

Која од дадените дропки е еднаква со дропката ?

Која дропка треба да се запише наместо x за да биде точно равенството

?

Колку изнесува збирот запишан како мешан број?

Колку изнесува збирот ?

Колку изнесува разликата ?

Колку изнесува разликата 2 ?

Колку изнесува од 200 денари?

Колку изнесува x во равенката ?
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Колку изнесува x во равенката ?

Непознатата x во равенката изнесува:

Запишан како децимален број збирот 1 + + е:

Кој децимален број е еднаков со дропката ?

Со кој децимален број е запишана дропката ?

Ако дропката ја скратиме со 3 ќе се добие:

  Бројот 2 запишан како дропка со именител 9 е:

Запишан како децимален број збирот + + е:

Ако даден елемент припаѓа кон едно множество, припадноста се означува со
симболот:

 Множеството што нема ниту еден елемент се вика:

Ако се познати разликата и намалителот, намаленикот се одредува така што:
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Кој од следниве броеви е елемент на множеството

?

Кое од следните множества е подмножество на множеството

?

 Колку ќе изнесува збирот a + b = 100, ако едниот собирок се зголеми за 65,
а другиот не се промени?

Ако a – b = 200, тогаш колку изнесува (a – 45) – (b – 45)?

Најголемиот заеднички делител на броевите 130 и 5, т.е. НЗД (130, 5) е:

Која цифра треба да стои на местото на * во бројот 5*13, така што добиениот
број да е делив со 9?

 Кое од следниве множества ја претставува разликата А\B на множествата   A
= {m, a, t, e, i, k} и B = {h, e, m, i, j, a}?

Пресек на множествата A = {m, a, t, e, i, k} и B = {h, e, m, i, j, a}
претставува множеството:

Делители на бројот 22 се броевите:
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Декартов производ  на множествата A = {m, n} и  B = {a, b} е:

 Колку прави минуваат низ три колинеарни точки во една рамнина?

Геометриската фигура што ги содржи точките А и B, како и сите точки од
правата што лежат меќу нив се вика:

Полигоналната линија претставува:

Правиот агол е половина од:

Ако и се суплементни агли и тогаш аголот изнесува:

Ако и се комплементни агли и тогаш аголот има:

Аголот претставен во минути е:

Колку степени има аголот кој е за 50° помал од правиот агол?

Колку степени има аголот кој е за 30° поголем од рамниот агол?

Каков агол опишува минутната стрелка на часовникот за време од половина
час?
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 Колку изнесува радиусот на кружницата во која најголемата тетива е 18 cm?

Која од дропките: или е децимална дропка?

Дропката (a, b ∈ N) е привидна, ако:

Во кој од дадените броеви ќе се промени позиционата вредност на цифрите
во бројот ако од десната страна му се допишат две нули?

Бројот 5 запишан во вид на дропка со именител 2 е:

Бројот  9  запишан како дропка со именител 5  е:

Мешаниот број претворен во неправа (нечиста) дропка е:

Колку изнесува збирот на броевите 10,4 и 25,48?

Непознатиот број x во равенката = 8 има вредност:

Дропката запишана во стотинки е:

Кој децимален број е еднаков со дропката ?
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Дропката скратена до нескратлива дропка е:

Запишан како децимален број збирот е:

За кој природен број x е точно равенството ?

Колку изнесува x во равенката ?

Колку пати е поголема секоја мерна единица за должина од непосредно
помалата единица?

Именуваниот број 5,374 m претворен во mm е:

Колку метри има во 2 m 3 dm 5 cm?

Колку часови има во 3 дена?

Претворени во денови и часови 147 часа изнесуваат:

Цената на една блуза е 1300 денари. Колку денари треба да се платат за три
блузи со истата цена?

Повеќеимениот број 3m 2cm претворен во едноимен број (без децимали) е:
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Количникот од збирот на 12 броеви и бројот 12 е:

Столбест дијаграм е начин на претставување на податоци со користење на:

Аритметичката средина на броевите 13 и 23 е:

Аритметичка средина на три броја е 14. Ако првиот број е 11, а вториот број
е 12, тогаш третиот број е:

Во множеството на природните броеви, бројот 1 нема:

Кое од следните множества е еднакво со множеството
?

Дадено е множеството A = {2, 4, 6, 8, 10}. Кое од дадените множества е
подмножество од сите елементи на А  кои при делење со 3 имаат остаток 0?

Множеството од сите делители на бројот 92 е:

Аголот што го формираат симетралите на напоредните агли изнесува:

Ако збирот од два накрсни и едниот напореден со нив агол што го формираат
две пресечни прави е , тогаш напоредниот агол изнесува:

Ако при делењето a : b, бројот q е количникот, а бројот r е остатокот, тогаш
деленикот се пресметува со формулата:
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Ако делителот се зголеми 7 пати, а деленикот остане ист, тогаш количникот:

Колку правилни дропки има со именител 11? 

Колку изнесува x во равенката ?

Ако = 56 mm, = 3 cm и = 26 mm, тогаш за положбата на точките
A, B и C може да кажеме дека:

По кое од дадените правила собираме дропки  со ист именител?

Колку изнесува x во равенката ?

Бројот 1 запишан како дропка со именител 8 е:

Ако дропката се скрати со 4 ќе се добие дропката:

Кој децимален број е еднаков со дропката ?

Дропката претворена во децимална дропка е:
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 Бројот  2   запишан како дропка со именител 10  е:

Која дропка треба да се запише наместо x за да биде точно равенството

?

Запишан како децимален број збирот 7 + + е:

Кој број е за поголем од ?

Мешаниот броj претворен во неправа (нечиста) дропка е:

Од кој вид е дропката (a, b ∈ N), ако a < b?

Со кое равенство бројот 140 е претставен како производ од прости
множители?
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Пресекот на множествата A = {2, 4, 6, 8, 10}  и  B = {1, 2, 3, 4, 5} е
множеството:

 Кое од следниве множества ја претставува разликата А\B на множествата   A
= {a, b, c, d} и B = {c, d, e, f}?

Ако  α и β се комплементни агли и β = 32° тогаш аголот α има: 

Ако  α и β се суплементни агли и β = 70°, тогаш аголот α има: 

Дадени се три прави. Кој е најголемиот број заеднички точки што може да ги
имаат тие прави?



10. Математика - Задолжителен предмет

Прашање

 Колку прави минуваат низ две различни точки во една рамнина?

Според дадениот цртеж под растојание од точката А до правата р се
подразбира:

Едниот од два суплементни агли е . Колку степени има другиот агол?
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Ако 1230 + 670 = 1900, тогаш колку е (1230 – 300) + 670? 

Кое од следните множества е подмножество на множеството A={x│x∈N и
3≤x<10}?

?

 Еден број е делив со 5 ако  цифрата на единици на тој број е:

На кој начин е зададено множеството A = {1, 3, 5, 7, 9}?

Најголемиот заеднички делител на броевите 120 и 150, т.е. НЗД (120, 150) е:
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   Ако a – b = 100, тогаш колку е (a + 30) – (b + 30)? 

Која од правите на цртежот претставува секанта (пресечка) на кружницата k
(O, r)?

За колку децимални места кон десно се поместува децималната запирка, ако
децималниот број го помножиш со 10?

Децималниот број не се менува ако после последната децимала му се 
допишат:
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Кој од дадените чекори на решавање ќе употребиш за да пресметаш 6,25 dm
– 61,4 cm?

Цената на 1 m штоф е 120 денари. Колку денари треба да се плати за 3 m
штоф?

 Коj од броевите 2 m, 6 km, 46 m и 6 kg се истоимени броеви?

Колку метри има во 1 cm?

Филип изел 17 dag  јаболка. Колку грама јаболка изел Филип?

Подреди ги по големина мерните единици 1 dm, 1 m, 1km, 1 cm почнувајќи
од најголемата.

Основна мерна единица за должина е:
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 Колку изнесува збирот на броевите 2,03 и 13,80? 

 Колку третини има во 1 цело?
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Колку изнесува периметарот L на затворената искршена линија согласно
податоците на цртежот?

Рамнокрак триаголник со периметар 90 cm и основа 10 cm има крак со
должина:
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Отсечките AB и CD се складни. Колкава е должината на отсечката CD ако
должината на отсечката AB е 4 cm?

Три прави минуваат низ една точка О. Колку вкупно полуправи се
определени со почетна точка О?

Кој од дадените броеви: 4 m 5 dm; 8,15 kg; 35 cl 5 ml; 7 дена 6 часа е
едноимен број?

 Дадени се децималните броеви: 5,151 ;  5,51 ;  5,15 ;  5,051. Кој од нив е
најмал?

Колку изнесува аритметичката средина на броевите 13, 15 и 23?
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Аритметичката средина на броевите 24, 36 и 12 е:

Сликовен дијаграм е начин на претставување на податоци со користење на:

Збирот на два или повеќе броеви поделен со бројот на собироци се
нарекува:

 Кружницата k(O, r = 4 cm) има дијаметар со должина:

Аголот α=3° 15' претставен во минути е:

Две прави во рамнината кои немаат заедничка точка се:

 Кој од следните броеви истовремено е делив со 2 и со 5?
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Декартовиот производ  на множествата A = {1, 2} и  B = {a, b} е
множеството:

Делители на бројот 8 се броевите:

Парот (a, b) во кој точно се знае кој елемент е прв, а кој елемент е втор се
вика:

 Множествата што имаат еднаков број елементи се викаат:

Кој од следниве броеви НЕ Е елемент на множеството

?

Декартов производ на множествата A = {a, b} и B = {1, 2} е:

Кое од следниве множества ја претставува разликата B\А на множествата A =
{a, b, c, d} и B = {c, d, e, f}?
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Ако 1230 + 670 = 1900, тогаш колку е (1230 + 300) + 670?

Аритметичката средина на броевите 26, 31 и 12 е:

Филип изел 19 dag јаболка. Колку грама се тоа?

Бројот 5 запишан како дропка со именител 10 е:

Запишан како децимален број збирот 7 + + е:

Со кој децимален број е запишана дропката ?

Колку изнесува збирот на броевите 12,03 и 13,80?

За колку децимални места кон десно се поместува децималната запирка, ако
децималниот број го помножиш со 100?

Од кој вид е дропката (a, b N), ако a > b?

Аголот претставен во минути е:
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Едниот од два суплементни агли е . Колку степени има другиот агол?

Кружницата k (O, r = 3 cm) има дијаметар со должина:

Кој од наведените геометриски поими: агол, права, вектор и  отсечка е
основен поим?

Еден број е делив истовремено со 2 и со 5 ако цифрата на единици на тој
број е:

На кој начин е зададено множеството В = {2, 4, 6, 8}?

Цената на 1 m штоф е 240 денари. Колку денари треба да се плати за 3 m
штоф?

Именуваниот број што е запишан со еден неименуван број и една мерна
единица уште се вика:

Основна мерна единица за маса е:

Рамнокрак триаголник со периметар 70 cm и основа 10 cm има крак со
должина:
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Колку прави минуваат низ една точка во една рамнина?

Вредноста на бројниот израз 54 – 24 : 6 зголемен за 3 изнесува:

Ако вредноста на бројниот израз 22 + 20 : 4 ја намалиме за 7 ќе добиеме:

 После колку минути најбрзо по вклучувањето ќе се слушнат сите три звучни
сигнали истовремено, ако сите три се вклучени во ист момент и првиот се
активира секои 2 минути, вториот секои 15 минути, а третиот секои 3
минути?     

   Од 40 црвени и 36 сини монистри треба да направиме исти белегзии. Колку
најмногу белегзии може да направиме така што во секоја белегзија да има
ист број монистри од иста боја и притоа сите да бидат употребени?

Колку изнесува вредноста на бројниот израз 50 – 5 · 2 – 24 : 6 + 4 ?

Колку изнесува вредноста на бројниот израз  920 + 5 · (18 – 8 : 4) – 1000?

 Ако некој број се зголеми 3 пати, а потоа се намали за 1 250, ќе се добие
бројот 100. Кој е тој број?

  Кој број е 4 пати поголем од збирот на броевите 125 и 325?

Кој број е 3 пати помал од разликата на броевите 777 и 444?

 Колку изнесува делителот, ако деленикот е 13 400, а количникот 10?



10. Математика - Задолжителен предмет
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 Кој број при делење со 10 дава количник 13 и остаток 4?

 Со кој број треба да се подели бројот 123 400 за да се добие количник     1
234?

 Даме купил 4 исти тетратки за 240 денари. Колку чинат 5 исти такви
тетратки?

Колку изнесува производот од збирот и разликата на броевите 222 и 111?

Кој број е 9 пати помал од најголемиот трицифрен број?

 Најмалиот петцифрен број кој на позицијата стотки ја има цифрата 6 е:

 Колку изнесува разликата помеѓу најмалиот трицифрен и најголемиот
двоцифрен број?

Колку изнесува отсечката , ако периметарот на затворената искршена
линија ABCD L = 125 mm, = 50 mm, = 25 mm, а = 30 mm?

Колку најмалку прави определуваат 5 различни точки?

Aко точката B се наоѓа помеѓу точките A и C и при тоа = 85 mm, = 3
cm и = 55 mm, тогаш точките A, B и C:

Aко точките A, B и C се колинеарни, така што точката C се наоѓа помеѓу
точките A и B и при тоа = 83 mm, = 116 mm, тогаш:
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Aко точката A се наоѓа помеѓу точките B и C и при тоа = 9,5 cm, = 35
mm и = 50 mm, тогаш точките A, B и C:

Aко точката B се наоѓа помеѓу точките A и C и при тоа = 96 mm, = 4
cm и = 56 mm, тогаш точките A, B и C:

Aко = 35 mm, = 25 mm и = 60 mm, тогаш:

Ако кружниците mm) и се допираат

однадвор, тогаш централното растојание е:

Ако кружниците и k2(O2, r2 = 17 mm) се допираат

однатре, тогаш централното растојание е:

Aко збирот на два накрсни и еден напореден со нив агол кои се формирани
од две пресечни прави е 315 , тогаш напоредниот агол изнесува:

Aко збирот на два накрсни и еден напореден со нив агол кои се формирани
од две пресечни прави е 280 , тогаш едниот од накрсните агли изнесува:

Колку изнесува кракот b на рамнокрак триаголник со основа a = 12 cm и
периметар L = 42 cm?

 Колку изнесува страната на рамностран триаголник со периметар L = 105
cm?
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Една нива во форма на четириаголник со должини на страните  15 m, 20 m,
30 m и 35 m е заградена со три реда жица. Колку метри жица е потрошена
при заградувањето?

Ако збирот од должините на отсечките  a + b = 13 cm, a + c = 1 dm и b + c =
17 cm, тогаш отсечката a + b + c има должина:

Еден полн базен се празни од 2 цевки. За еден час првата цевка празни од

базенот, а втората од базенот. Колкав дел од базенот ќе испразнат двете
цевки за еден час?

 Перо полнел тегли со слатко и притоа една тегла полни за 30 секунди.
Колку време му е потребно да наполни 60 тегли со слатко?

Која нескратлива дропка ќе се добие од ?

Која нескратлива дропка ќе се добие од ?

Колку ќе добиеме ако дропката ја зголемиме за ?

  Кој број е за 0,25 поголем од бројот 3,55 ?

  Кој број е за 0,13 поголем од бројот 13,87?

 Дадени се децималните броеви: 9,151 ;  9,51 ;  9,15 ;  9,051. Кој од нив е
најголем?
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 Од децималните броеви: 12,96 ;  13,051 ;  13,15 ;  12,9587 најмал е:

Решение на равенката  x + 14,03  = 15,73 е:

 Ако решението на равенката  7,88 + x = 16 го зголемиме за 2 ќе го добиеме
бројот:

Ако решение на равенката  9,4 - x = 2,1 го зголемиме за 0,7 ќе го добијам
бројот:

Од кој број треба да се одземе бројот 16,2 за да се добие бројот 100?

 Децималниот број 0,(47) заокружен со точност 0,001 е:

 Децималниот број 23,126584 заокружен со точност 0,0001 е:

Колку изнесува вредноста на изразот ?

 Од бројот 12,82 десет пати е поголем бројот:

Цената на 4 m штоф е 480 денари. Колку денари треба да се плати за 20 m
штоф?

Бројот  1 m 2 dm 5 cm претворен во едноимен број (во cm) е:

 Цената на 1 kg мелено месо е 420 денари. Колку чинат 250 g од месото?
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 Една летва е долга  3 m 7 dm 4 cm, а друга 2 m 2 cm. Колкава е вкупната
должина на двете летви?

 За еден ред ограда потребна е жица со должина  2 m 4 dm и 5 cm. Колку
метри жица се потребни за 4 реда ограда?

За два реда дрвена ограда потребна е даска со должина  12 m 8 dm 9 cm.
Колку метри даски се потребни за 4 реда ограда?

Возот според возниот ред стигнува во 10 h 30 min. Ако доцни 1 h 30 min, во
колку часот ќе стигне?

Бројот  1 m 3 dm 9 cm  претворен во метри е:

Петар има 22 години, Горан има 14 години, а Муса има 18 години. Колку
изнесува просечната возраст од нивните години?

  Ајше набрала 12 kg јаболка, Перо набрал 38 kg јаболка, а Мите 40  kg
јаболка. Јаболката ги ставиле на едно купче и решиле да си поделат
подеднакво. По колку kg јаболка ќе земе секој од нив?

Јана изела 8 ќебапчиња, Јасна изела 6 ќебапчиња, а Аднан изел 10
ќебапчиња. Колку ќебапчиња просечно изело едно дете?

 Со кое равенство бројот 280 е претставен како производ од прости
множители?

 Збирот на броевите 16 и 8 е делив со бројот: 
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Два брода тргнуваат истовремено од исто пристаниште. Првиот се враќа во
пристаништето секои 15 дена, а вториот секои 25 дена.  После колку денови
бродовите најбрзо ќе се сретнат во истото пристаниште?   

Две жици, секоја со должини од 4 метри и 16 метри, сакаме да ги поделиме
на еднакви делови. Која ќе биде најголемата должина на пресеченото парче?

Вредноста на бројниот израз 45 – 5 · 3 – 24 : 6 намалена 2 пати изнесува:

Вредноста на бројниот израз  196 –  4 · (18 – 8 : 2) е:

 Колку изнесува количникот од збирот и разликата на броевите 55 и 44?

Aко растојанијата меѓу точките A, B и C се = 116 mm, = 6 cm и =
56 mm, тогаш точките A, B и C:

Пресметај го периметарот на отворената искшена линија ABCDE ако = 15
mm, = 4 cm, = 45 mm и = 2 cm.

Разликата на аглите и зголемена 2 пати е:

Рамностран триаголник има периметар 27 cm. Колку изнесува збирот од
должината на две негови страни?

Каква е заемната положба на две кружници k1(O1, r1 = 7 cm) и k2(O2, r2 =

17 cm) ако = 24 cm?
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Колку прави определуваат 7 колинеарни точки и 1 точка што не е
колинеарна со нив?

Еден базен се полни од 4 цевки. За еден час првата цевка полни од

базенот, втората , а третата од базенот. Колкав дел од базенот полни
за 1 час четвртата цевка, ако сите четири цевки за еден час го полнат целиот
базен?

Еден базен се полни од 3 цевки. За еден час првата цевка полни од

базенот, втората , а третата од базенот. Колкав дел од базенот ќе
остане ненаполнет?

Која нескратлива дропка ќе се добие од ?

Кој број е за поголем од збирот на броевите 1 и ?

  Кој број е за 3,69 поголем од разликата на броевите 5 и 1,31 ?

Дадени се децималните броеви: 8,151 ;  8,51 ;  8,15 ;  8,051. Кој од нив е
најмал?

Колку изнесува решението на равенката  9,03 + (x + 0,7)= 12,73 е:

 Колку часови има во три седмици?

 Бројот  6 m 8 dm 3 cm  претворен во едноимен број (во cm) е:
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 Цената на 1 kg грав е 120 денари. Колку чинат 500 g од гравот?

Сузе има 11 години, Агим има 17 години, а Миле има 20 години. Годините на
Ана се колку аритметичката средина од возраста на Сузе, Агим и Миле.
Колку години има Ана?

 Вредноста на бројниот израз 45 + 5 • 3 – 24 : 6, намалена 2 пати изнесува:

Колку изнесува количникот од збирот и разликата на броевите 666 и 222?

Каква е заемната положба на две кружници и и

, доколку = 42 cm?

 Колку прави определуваат 4 колинеарни точки и 2 точки што не се
колинеарни со нив?

Која нескратлива дропка ќе се добие од ?

Решение на равенката  10,08 + x + 0,65 = 12,73 е:

Колку минути има во две седмици?

Со кое од дадените равенства е претставен бројот 765 како производ од
прости множители?

Со кои од дадените броеви е делив збирот 25 + 10?
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Две светилки се вклучени во исто време. Едната се гаси на секои 4 секунди,
а другата на секои 11 секунди. За колку секунди најбрзо ќе се изгаснат 
двете светилки истовремено?

  Вредноста на бројот x во равенката 520 : (x + 2) = 10 изнесува:

 Вредноста на бројниот израз  180 – (5 • 30 – 160 : 16) зголемена 2 пати
изнесува:

 Кој број ќе го добиеш ако количникот на броевите 333 и 111 го зголемиш за
1000?

Едниот од два суплементни агли е за 50º поголем од другиот. По колку
степени имаат суплементните агли?

 Едниот од два комплементни агли е за 16о поголем од другиот. По колку
степени имаат комплементните агли?

Aко = 92 mm, = 2 cm и = 112 mm, тогаш точките M, N и P:

Колку изнесува периметарот на искршената линија ABCD ако = 2 m,
= 40 cm и = 45 mm?

Разликата на аглите и зголемена 2 пати изнесува:

Рамностран триаголник има периметар 150 mm. Колку изнесува должината
на неговата страна?
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  Колку изнесува должината на основата на рамнокрак триаголник со
периметар 42 cm. Колку изнесува должината на основата, ако кракот има
должина 150 mm?

 Секој природен број k може да се запише во вид на дропка  со именител
природен број n, на следниот начин:

 За кој број треба да го зголемиш бројот 1,26 за да го добиеш бројот 34,635?

За кој број треба да се намали бројот 84,35 за да се добие 4,355?

Ако периметарот на еден квадрат е 23,2 cm, Колку изнесува периметарот на
друг квадрат чија страна е за 0,2 cm подолга од страната на првиот квадрат?

Периметарот на еден триаголник е 14 cm. Едната негова страна е 4 cm,а

другата 6 cm. Колку изнесува должината на третата страна на
триаголникот?

Кои броеви треба да бидат на местото на a и b за да биде точно равенството

?

  Збирот на три броја е 591,25. Првиот од нив е 90,25, а вториот е 4 пати
поголем од првиот. Колку изнесува третиот број?

Колку чаршафи можат да се сошијат од 67,5 m платно, ако за еден чаршаф
се потребни 2,5 m  платно?
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Повеќеимениот број 8 kg 3 dag 1 g претворен во едноимен број (без
децимали) е:

Колку изнесува разликата 5,823 kg – 823 g ?

Колку литри има во 5 dal 9 l 1 dl ?

Колку изнесува разликата 9 dm – 31,4 cm?

Аритметичка средина од 9 податоци е 11. Кој број е збир на податоците?

Колку цифри се употребени за нумерирање на еден роман кој има 230
страници?

Кој е најголемиот број со кој кога ќе се поделат броевите 844 и 274 и во
двата случаи се добива остаток 4?

Едната страна на еден триаголник е 50 cm, а другата 26 cm. Колку изнесува
третата страна на триаголникот ако таа е двапати помала од едната од
дадените страни?

11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Колку сателити има планетата Марс?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Пред колку милиони години настанал Сончевиот систем?

Каква е површината на Месечината?

Какво небеско тело е Месечината? 

Која е најпознатата комета? 

Која планета по ред е Сатурн во Сончевиот систем?

Колкава е големината на Месечината?

Како се вика надворешниот дел на Сонцето?

Како уште се нарекува видливата површина на Сонцето?
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Зошто само на планетата Земја има живот?

Која планета од Сончевиот систем има гасовит прстен?

Која планета од Сончевиот систем e најголема?

Во кое соѕвездие се наоѓа ѕвездата Северница?

Земјотрес е природна појава на Земјата, која се јавува поради:

Што содржи во својата маса стратосферата?

Како се вика сферата во која се јавува живот?

Кој метал најмногу е застапен во Земјиното јадро?
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Со која направа се регистрираат земјотресите?

Што се создава околу вулканот со наталожување на лавата?

На колку начини се јавува разорување или ерозија на почвата?

Плимата и осеката наизменично се менуваат на секои:

Од кои видови ниски облаци врне ситен дожд?

На која температура водата кондензира во снежни кристали?

Кога се јавува сланата?

Како се нарекува слојот од почвата богат со органски материи?

Кој дел од внатрешноста на Земјата има најголема густина?
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Зошто најчесто се јавуваат земјотреси?

Колку елементи имаат живите или активните вулкани?

Кое небеско тело има најголемо влијание за појавата на плимата и
осеката?

Од кои карпи е создаден најголем дел од површината на Земјата по
која се движиме? 

Во колку царства се категоризирани живите организми за Земјата?

Преку жлездите во цветот се ослободуваат:
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Кој од наведените организми има едноклеточна градба?

Која од наведениве развојни фази на човекот се однесува на
пубертетот?

Што треба најмногу да се внесува во исхраната за да имаме цврсти
коски и здрави заби?

Непотребните материи од организмот се исфрлаат преку процесот на:

Која зелена материја ја впива сончевата светлина и учествува во
фотосинтезата?
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Кои од наведените организми  НЕ се потрошувачи?

Животните НЕ се произведувачи затоа што:

Клеточниот ѕид и хлоропластите се среќаваат кај:

Сончева светлина, хлорофил, јаглерод диоксид и вода се потребни за
процесот:

Што е потребно за да почне процесот  на фотосинтеза?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Која група на организми
од проста неорганска создава
сложена органска материја?

На кој начин кромидот се размножува бесполово?

Организмите кои ги употребуваат мртвите животни и растенија за
исхрана се наречени:

Главна функција на бубрезите е:

Сетилен орган за допир кај рибата е:

Улога на семениците е да продуцираат:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Точниот редослед на фазите во животниот циклус на растенијата,
 почнувајќи од стадиум на семето е:

Јајце, ларва, кукла и возрасна единка се фази низ кои поминуваат
некои:

Женски полови органи кај човекот во кои созреваат јајце клетки се
викаат:

Кое од наведените животни НЕ се размножува полово?

Метаморфоза или промена во животниот циклус може да се сретне
кај:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Спојување на машка и женска полова клетка надвор од телото може
да се сретне кај:

Кој од наведените организми НЕ е произведувач на хранливи
материи?

Кое од наведените растенија се размножува бесполово со
пресадување на гранче?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Во синџирот на исхрана после зебрата следува: 

Кое од наведените животни НЕ е сештојад?

Китот  живее во вода, а негови органи за дишење се:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кое од наведените растенија се рамножува бесполово со ластари?

Каде се применува бесполово  размножување со калемење?

На кое од наведените животни водата не е негова животна средина?

Односот помеѓу два организми што живеат  заедно  претставува:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

За кој екосистем  се карактеристични кактусите?

Јастребот и кокошката се пример на:

Односот помеѓу  сончогледот и пчелата претставува:

Кој од наведените еколошки фактор не е од жива природа?

Секој синџир на исхрана го сочинуваат:

Кои од наведените организми не живеат во воздушната животна
средина?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Копното не е адекватна животна средина за:

Кокичето, пеперутките,  змиите, полскиот глушец  во ливадата заедно
сочинуваат:

Кој од наведените научници е познат по своите откритија во областа
на електромагнетизмот?

Вакцината против беснило ја открил:

Киселото млеко се добива од обичното млеко со:

Скиселувањето е процес на конзервирање на храната со додавање
на:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кварцниот песок е основна суровина за добивање на:

Како се вика постапката со која се отстранува оптичката
нехомогеност на површината на стаклото и неговата нееднаква
дебелина?

Најлонот претставува вид:

Дезинфекција на водата за пиење се врши со:

Оптичкиот уред кој емитира сноп од зрак уште е познат како:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Стерилизацијата на овошјето обично се изведува на температура од:

Уредите за претворање на енергијата од ветерот во електрична
енергија се викаат:

Сончевите зраци кои патуваат кон Земјата:

Кое тврдење за енергијата е точно:

Која мерна единица не соодветствува со физичката величина?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Енергијата што ја поседуваат телата при движење се вика:

Колекторот ја претвора сончевата енергија во:

Кој е првиот вештачки полимер?

Која од наведените карактеристики не се однесува на стиропорот?

Кои од наведените материјали можат да се рециклираат?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Во текот на еден месечев ден температурата се искачува до +120 оC и
се спушта до -160 оC. Колкава е температурната разлика?

Со рециклирање на едно шише ќе се заштеди енергија потребна за
работа на компјутер од 25 минути. Колку шишиња треба да се
рециклираат за да работи компјутерот 5 часа?

Ако човек може да издржи без вода 7 дена, тогаш тој би издржал без
вода:

Една лубеница има маса од 10 kg. Колку пати поголема маса има слон
од 2 t?

Што е поголемо: 1000 cm или 10 m?

Кои облаци се високи и се јавуваат при убаво време?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Која планета има најмногу природни сателити?

За колку денови Месечината еднаш ја обиколува Земјата?

Последна четвртина од Месечината се јавува кога:

Кога се случил земјотресот во Скопје?

Кој поим не е тип на почва?

Каква карпа е мермерот?

Колку проценти од водите на Земјата опваќа Светското Море?

Колку пати во период од 24 часа се јавува плима кај морската вода?

Која фукција ја нема почвата?

Органи со кои растението расте и се развива се:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Хранопроводот, желудникот, црниот дроб и цревото се органи од:

Зелениот пигмент во растителната клетка се содржи во:

Кои материи му се потребни на растението за да почне да создава
храна?

На кој начин се размножува јагодата?

На кој начин се размножува компирот?

Што претставуваат цветот кај растението и срцето кај жабата?

Овошните дрва бесполово се размножуваат со:

Човекот во текот на својот живот поминува низ неколку фази и тоа:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од наведените еколошки фактори е од жива природа?

Местото во кое се развива некој растителен или животински вид се
вика:

Постапката со која се одредува големината на некоја величина со
мерни инструменти се вика:

Внатрешни органи за дишење кај водоземците,
влекачите
,
птиците
и цицачите
се:

Која од наведените единици е мерна единица за маса?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Процесот на создавањето на храна (шеќери) и кислород во зелените
делови на растението се вика:

Организам кој јаде друг организам се вика:

Со ферментација, т.е. оксидација на алкохолот што се наоѓа во
виното се добива:

Методот на зачувување на храната при кој таа се обработува и
запечатува за да се запре или успори губењето на квалитетот и
хранливата вредност се вика:

Како се вика процесот при кој стаклото термички се обработува со
цел да се зголеми неговата јачина и тврдина?

Која состојка не е потребна за производство на леб?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Процесот на растење на семето под дејство на вода и топлина е
познат како:

Кој од научниците докажал дека бактерија може да предизвика
болест кај човекот?

Стиропорот претставува вид:

Како се вика обвивката која делумно ги пропушта  сончевите зраци?

Органи за дишење на копнена средина се:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Најдолгата фаза од животниот циклус на човекот е:

Со кој од долунаведените органи можеме да го осетиме мирисот на
цвеќината?

На кој датум на јужната полутопка започнува пролетта?

Како се вика годишното движење на Земјатa околу Сонцето?

Како се вика најодалечениот дел на атмосферата од Земјата?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

За која месечинска мена станува збор кога Месечината не е видлива?

Собирање, преработка и повторна употреба се трите фази на
процесот:

Способноста на организмот или органот да огровори на
надворешните дразби се вика:

Кое небескo телo е природен сателит?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Каде е сместено сетилото за вкус кај човекот?

Животната заедница  и живеалиштето го сочинуваат: 

Кој научник ја открил габата пеницилиум?

Дразбите  кои ги прима увото се:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Каде се концентрирани тешките метали на Земјата?

Според начинот на исхрана живите организми се поделени на:

Врската помеѓу мешункастите растенија и бактериите се вика:

Во синџирот на  исхрана после морковот следува:

Исхраната е животен процес во кој организмот:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кај човекот, органите за движење се изградени од:

Растенијата позитивно реагираат и со надземниот дел се движат кон:

Миризливите материи кај растенијата се излачуваат преку:

Хартијата се добива со:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Процесот на преработка на искористените материјали во нови
продукти е познат како:

Кои од наведените организми се произведувачи на хранливи
материи?

Системот на цевчиња за дишење се среќава кај:

Разградувачите ги разградуваат труповите до:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кај кои од наведените организми оплодувањето е надворешно?

Во синџирот на исхрана после тревата следува:

Кои хранливи материи му се потребни на организмот за градба на
клетките?

Група од единки кои живеат на одреден простор формираат:

Според особините движење и исхрана, се разликуваат:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Последниот член во синџирот на исхраната е месојадот:

Пчелата и цветот од липа имаат симбиотски однос, познат како:

Симбиотскиот однос помеѓу два различни организми при кој еден од
организмите има корист а другиот ниту е повреден ниту има корист е
познат како:

Со додавање на млечно-кисели бактерии во млекото се добива:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Резервниот шеќер во растителната клетка е во форма на:

За никнување на семката потребно е:

Одговорот на дразбите кај животните и човекот се подготвува во:

Во хранливи материи  не спаѓаат:

Растенијата дишат преку:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кои од наведените органели и резервни материи се среќаваат само
во растителната клетка?

Опстанокот на организмот е осигуран кога помеѓу него и животната
средина непречено се одвива:

Каков е начинот на размножување со ластар, гранче и лист кај
растенијата?

Преку дишењето организмот се ослободува од:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Симбиотскиот односот помеѓу два различни организми при кој еден
од организмите има корист, а другиот е оштетен е познат како:

Органи за дишење кај инсектите се:

Екосистем со многу ниски температури и вечен лед е:  

Екосистем со многу мали количества на врнежи е:  

Микроорганизмите кои се користат за добивање на леб се познати
како:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Најголем процент од водата на Земјата отпаѓа на:

Што ќе се случи со клетката ако се извади јадрото?

Нивото на морето се менува под влијание на привлечната сила на:

Колку планети кружат околу Сонцето?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Ако Месечината е видлива во текот на целата ноќ, станува збор за
месечинска мена:

Какви дразби прима окото?

Главен извор на топлина на Земјата е:

Базалтот и гранитот спаѓаат во групата на:

Движењето на тектонските плочи е причина за појави на:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кој е најзастапен гас во атмосферата?

Како се вика дневното движење на Земјатa околу Сонцето?

Како се вика бескрајниот небески простор?

Кое небеско тело не припаѓа во Сончевиот систем?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Полутечната материја со која е исполнета внатрешноста на клетката
се вика:

Кое небескo телo е ѕвезда?

Во кој слој од атмосферата се движат авионите?

Филтрацијата на крвта кај човекот ја вршат:

Што се добива со разградување на лисјата и останатиот биоотпад?

Членот на синџирот на исхраната кој следи после скакулецот е:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Во кои шуми температурата се движи во просек помеѓу 200С - 250С?

Кој од наведените животни заедници е создадена без учество на
човекот?

Месечевата мена кога Месечината излегува по полноќ и е видлива се
до излегувањето на Сонцето се вика:

По кој редослед се развиваат органите при процесот на ’ртење кај
растенијата?

Стомите кај растенијата учествуваат во процесот на:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Основна карактеристика на јадрото во клетката на живите организми
е дека:

Кај кое од наведените растенија има забележителна појава на
светлосен тропизам?

Како уште се вика местото каде што живеат одредени единки?

Што е популација?

Кај човекот, зигот целосно се развива:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Оплодената јајце клетка се нарекува:

На кое од наведените животни почвата не е негова животна средина?

Што претставува вселената?

Во нашиот сончев систем има:

Вселената се формирала од една огромна експлозија наречена:

Што претставуваат поимите Бик, Лав, Орел, Голема мечка, Мала
мечка?

За колку дена Месечината ја заобиколува Земјата?

Како се викаат вдлабнатините на Месечината?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кое небесно тело кое во најголем дел е составено од мраз?

Која планета се наоѓа меѓу планетите Марс и Сатурн?

Која планета нема природни сателити?

Која форма не се јавува кај галаксиите?

Воздухот кој го дишеме е составен дел од воздушната обвивка околу
Земјата позната како:

Колку степени има Меркалиевата скала?

Кој од наведените атмосферски слоеви содржи озон?

Изворот на ударните бранови кај земјотресите се вика:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Природните појави на Земјата кои се јавуваат  поради поместување
на тектонски плочи се нарекуваат:

Височината на брановите цунами достигнува до:

Како ги нарекуваме вулканите што имаат чести ерупции?

Подземните извори кои испуштаат топла вода се:

Која од наведените карпи не е седиментна?

Светското море го сочинуваат четирите океани:

Најнискиот и најгустиот слој на атмосферата во кој се случуваат сите
метеоролошки појави е:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Што претставува кумулонимбусот?

Најстари и најраспространети карпи на Земјата се:

Што претставуваат мермерот односно кристалните шкрилци?

Како уште се нарекуваат механичките, хемиските и органогените
карпи?

Кој дел од атмосферата има најразреден воздух?

Границата по која се поместуваат тектонските плочи се нарекува:

Каде се концентрирани лесните метали на Земјата?

Како се викаат белите облаци кои се јавуваат при убаво време?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од наведените поими не претставува тип на текстура на почва?

Кој од наведените клеточни елементи не се среќава во животинската
клетка?

Определи која од наведените материи претставува резервна храна
кај растенијата?

Кои хранливи материи и на организмот му даваат енергија?

Кои хранливи материи му се потребни на организмот за градба на
клетките?

Периодот од животниот циклус кој се одликува со општо намалување
на сите функции во организмот се нарекува:

Науката што ја изучува распределбата на живите организми и
нивните врски со животната средина се вика:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од наведените органи му помага на растението да расте и да се
развива?

Бубрезите, мочниот меур и мочоводните канали го формираат
системот за:

Како се нарекува процесот на создавање на храна и кислород во
листовите на растенијата?

Каде спаѓа човекот според начинот на исхрана?

Со кои од наведените организми започнуваат синџирите на исхрана?

Кои од наведните организми немаат бели дробови?

Од каде добиваат енергија растенијата?

Како се нарекува процесот во кој растението го зголемува бројот и
обемот на листовите и стеблото?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Кој од наведените бесполови начини на размножување не се среќава
кај растенијата?

Во кој од наведените органи се наоѓа сетилото за рамнотежа?

Кои парни органи со темноцрвена боја и форма на грав се наоѓаат во
слабинскиот дел на човекот?

Кои организми се најзастапени во синџирот на исхрана  и зошто?

Пронајди го обликот на заедница која не припаѓа на групата 
животни кои живеат во неа?

Кој од наведените екосистеми го карактеризираат изразени
температурни осцилации?

Што претставуват во синџирот на исхрана организмите кои се
исхрануваат со животни?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Жив систем кој остварува врски со животната средина е:

Какви животни средини се парковите, лозјата, овоштарниците?

Каде живеат поларната мечка, фоките и ескимите?

Шумите имаат општо корисно значење поради повеќе причини.
Одбери ја карактеристиката која не одговара на улогата на шумите.

Кое од наведените растенија не е листопадно?

Кое тврдење е исправно за организација на еден езерски екосистем?

Кое тврдење е исправно за организација на еден ливадски
екосистем?

Како се вика видот на врската која се јавува помеѓу змијата поскок и
глушецот?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Со која цел се употребува процесот на
стерилизација
?

Термометарот се користи за мерење на:

Сончевата енергија се претвора во електрична енергија што ја
користи човекот со помош на уредите познати како:

Која направа ја има измислено научникот Јохан Кеплер?

Направа за мерење на маса во секојдневниот живот е:

Кои тела имаат п
отенцијална енергија
?

Од понудените поими физичка величина претставува само:

Телата полесно се движат во воздух ако имаат:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Мерна единица за физичката величина количество супстанција е:

Основна мерна единица за време е:

Со мерната

 единица
Келвин се изразува:

Во хидроцентралата настанува:

Со кој од наведените методи на конзервирање на храна се убиваат
бактериите?

Мерна единица за должина е:

Мерна единица за електрична струја е:

Која е основна суровина за добивање на стакло?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Преработката на користени материјали за добивање на нови
производи се вика:

Колку проценти вода содржи човечкото тело?

Што емитува ласерот?

Лебот се добива од:

Најголем дел од природните лекови се добиваат од:

Ако споредиме јаже со должина од 2 метри и јаже со должина од
2000 милиметри, ќе утврдиме дека:

Игор ја заврши домашната работа за 40 минути, Тања за 2000
секунди, а Бојан за 1 час.  Кој ја завршил најбрзо домашната работа?



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Миксерот кој се користи во домаќинството
ја претвора електричната енергија во:

Материјалот што го одбележа 20-тиот век и е многу присутен во
современиот живот е:

Со ферментација на алкохолот што се наоѓа во виното се добива
оцет. За побрзо одвивање на овој процес во модерното
комерционално производство на оцет, во виното т.е. алкохолот се
додава:

При производство на туршија во домаќинствата, во зеленчукот се
додава оцет. Овој процес на конзервирање на храната се вика:

При индустриско производство на стакло потребно е да се зголеми
неговата јачина и тврдина. Ова се постигнува со:

За прв пат стиропорот почнува да се произведува индустриски од
страна на една германска компанија во дваесеттиот век. Поради
своите својства, во градежништвото тој може да се користи како:



11. Природни науки и техника - Задолжителен предмет

Прашање

Водата која во домовите доаѓа преку водоводната мрежа претходно
хемиски се прочистува. Една од постапките за дезинфекција на
водата е со:

Кој од наведените органи на дабот е вегетативен орган?

12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој збор означува домашно животно?

Пронајди го зборот што означува зеленчук.

Кој збор означува овошје?

Каква боја е тревата?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Каква боја е сонцето?

Кој збор означува просторија во училиштето?

Кој од зборовите означува диво животно?

Какви се животните кои живеат во шума?

Кое превозно средство го користиме во градот?

Кој од наведените изрази означува „голем одмор“ за учениците?

Ако сакаш да патуваш со авион,  каде треба да купиш билет?

Со што управува пилотот?

Во каква просторија ја подготвуваме храната?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Што се појавува на небото пред да настапи невреме?

Наташа е родена во Русија и живее во Москва. Таа е:

Кој месец спаѓа во годишното време есен?

Кој управува со авионот?

Прочитај и дополни:  Баскетбол – это...

Заврши ја реченицата
: 

Я мечтаю строить новые дома. Значит я мечтаю быть…

Какие

овощи
 растут в огороде?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Aко сакаме да гледаме филм одиме во...

Кога сме на пат во друг град,  обично се сместуваме во ...

Во продавница за чевли може да се купи:

Ветрот ги носи жолтите лисја. Кое годишно време е тоа?

Во реченицата: Сергей надел сапоги, подвлечениот збор значи:

Што означува подвлечениот збор во реченицата: Вчера я получил
красивую рубашку.?

Во реченицата: Моя мама лечит людей она врач; подвлечениот збор
значи:

Кој збор е именка?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од дадените примери е именка од среден род?

Кој од наведените  зборови е именка од женски род?

Кој од следниве зборови е глагол?

Кој од наведените зборови е придавка?

Пронајди ја заменката од дадените зборови.

Која од именките е од машки род:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Која од заменките е во прво лице множина?

Во која форма се наоѓа глаголот говорить.

Одговори на прашањето:На диване лежит словарь. Чей это словарь?

Кој од наведените глаголи е во второ лице еднина:

Одговори правилно на даденото прашање. Где твой брат?

Заврши ја реченицата: Мы подошли к...

Кој од броевите е реден?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Заврши ја реченицата: Я очень люблю свою...

Кој од наведените глаголи е во второ лице еднина сегашно време?

Постави прашање за следниот израз: Это мяч.

Пронајди ја правилната форма на именителен падеж.

Постави прашање на подвлечениот збор: Маша живётв Скопье.

Дополни ја реченицата:  По утрам я ... с собачкой.

Дополни ја реченицата: Мы  . . . музыку.



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополните ја реченицата: Ты каждый день .....  на работу на трамвае.

Дополни ја реченицата: Мы часто .... о летнем отдыхе.

Доврши ја реченицата: Зрители сидят в...

Како ќе кажете дека е седум часот?

Часовникот е точен. Најди го правилниот израз од наведените.

Како ќе кажете на руски јазик: Во училиште ние му подаривме книга
на новиот ученик?

Дополни ја реченицата:  Я живу...



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Наместо именка употреби заменка во реченицата:
Машаубирает комнату.

Дополни ја реченицата: С Виктором сидим за одной партой. Он...

Пронајди ја присвојната заменка.

Во наведените примери најди го глаголот во трето лице множина во
минато време.

Со изразот 
Спасибо:   

Со кој израз изразуваме извинување?

Како се поздравуваат другарчината меѓу себе?

Твојата мајка секоја ноќ пред спиење ти посакува:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори кој ги кажува следниве зборови:  Покажите, пожалуйста
билет.            

Одговори кој ги кажува следниве зборови:  Моя дочка хорошая.
     

Кому му го поставуваме прашањето:
Сколько это стоит?
   

Како ќе се претставиш себе си?

Како ќе го поздравиш соседот кога ќе го сретнеш наутро?

Претстави го твојот другар.

Со кој од наведените изрази даваме информација?

Кога на семафорот за пешаци свети зелено светло, тогаш...

Како ги поздравува учителката учениците?    



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе замолиш да го поздрават твоето другарче Вања?

Кој од наведените изрази се употребува откако ќе се запознаеш со
некого?

Како бараш книга во библиотека?

Прочитај го текстот и одговори: У тебя сегодня день рождения. Надо
пригласить товарища. Что ты ему скажешь?

Како ќе замолиш да се затвори прозорот? Сегодня дует сильный
ветер.

Како ќе кажеш к
ога ќе те поканат во кино, а ти не можеш да одиш?
                                   



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Заврши ја реченицата:
  Зимой дети...
     

Прочитај го текстот и одговори: Это самое любимое время года  для
всех школьников. Они загорают на солнце, плавают, гуляют по
берегу озера или моря и путешествуют. Кое годишно време е тоа?

Прочитај го текстот и одговори:  На дворе холодно. Идёт снег. Дети
весело играют в снежки, катаются на санках и лепят снеговика. На
дворе стоит…

Прочитај го текстот и одговори на прашањата. Меня зовут Анна, и я
учусь в шестом классе. Мне нравится играть на гитаре. Каде учи Ана?

 Прочитај го текстот и одговори на прашањата. Меня зовут Анна, и я
учусь в шестом классе. Мне нравится играть на гитаре. На что Анна
любит играть?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори: Мишу выгнали из класса. А за что, он
не знает. Он сидел на уроке и ничего не делал. Он не мешал другим,
не писал, не разговаривал.  Что надо делать на уроке?

Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Алёша и Серёжа
друзья. После уроков Серёжа всегда делал самолёты из бумаги. Он
сделал красивый самолёт и начал его пускать. Што сака да стане
Серјожа?

Прочитај го текстот и одговори на прашањето: Алёша и Серёжа
друзья. После уроков Серёжа всегда делал самолёты из бумаги. Он
сделал красивый самолёт и начал его пускать.
Што се Алоша и Серјожа?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори: Лена и Вера гуляли в лесу. С ними
была и их собачка. Когда она залаяла Лена посмотрела и увидела что
у ёлки лежал ёж. Она взяла ёжика и отнесла домой. Ёжик жил зимой
у Лены.
Што нашла Лена?

Прочитај го текстот и одговори: Лена и Вера гуляли в лесу. С ними
была и их собачка. Когда она залаяла Лена посмотрела и увидела что
у ёлки лежал ёж. Она взяла ёжика и отнесла домой. Ёжик жил зимой
у Лены.

Почему она взяла ёжика? 

Прочитај го текстот и одговори: Игорь и Зоя брат и сестра. Они
отличные ученики. В школе все учителя довольны ими. Како се
чувствуваат нивните родители?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

У Наташи день рожденя. Она сегодня пригласила своих друзей на
день рожденя. Что будут делать друзья?

Прочитај и одговори:  Дома Анна помагает маме.Она убирает свою
комнату, потом ходит в магазин за покупками. Она была на рынке и
там купила огурцы, помидоры, яблоки и груши.
Каква девојка е Ана?

Прочитај и одговори:  Дома Анна помагает маме.Она убирает свою
комнату, потом ходит в магазин
за покупками. Она была на рынке и там купила огурцы и помидоры и
яблоки и груши.
Что купила Анна?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори на прашањето:  У нас мамин день
рождения. На столе цветы и большой торт. Вот мама приходит с
работы
. Что должны сделать дети?

Прочитај го текстот и одговори: 

Серёжа простудился. Он думает, что это грипп. У него болит
ухо.                     

Каде треба да отиде?

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?

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?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори на прашањето:  У Ивана большая
семья. Отец – инженер на заводе, мать– учительница в школе, сестра
– студентка, а брат – учится в колледже. Каде работи таткото на
Иван?

Прочитај го текстот и одговори на прашањето:  У Ивана большая
семья. Отец – инженер на заводе, мать – учительница в школе,
сестра – студентка, а брат – учится в колледже. Кој од семејството на
Иван е студент?

Заврши го текстот:  В большом городе по улице едут автомобили,
автобусы, идут пешеходы. Они переходят улицу по пешеходной
дорожке. Уличное движение регулирует...



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни го текстот:  Наш класс большой и светлый. В классе есть
доска, столы, парты.Там проводятся:

Кој збор означува училишна табла во училницата?

Кој од зборовите означува инсект?

Во која просторија во домот се тушираме?

Кој од зборовите означува печурка?

Кој од зборовите означува зеленчук?

Подвлечениот збор во реченицата: Дорожное движение регулирует
светофор,  означува:

Подвлечениот збор во реченицата: Секогаш за време на распустот
одам кај баба и дедо во село, на руски јазик е:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Подвлечениот збор во реченицата: Пешеход
ы
, переход
я
т улицу по бело
й
дорожке
,
означува:

Од дадените примери пронајди го инфинитивот.

Кој од наведените примери е именка од машки род?

Кој од наведените примери е именка од женски род?

Определи кој од дадените примери соодветствува на реченицата: „Тој
гледа телевизија“.

Кој од наведените глаголи е во минато време?

Подвлечениот збор во реченицата: Вчера играв ракомет, на руски
јазик гласи:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Од дадените примери одбери ја правилната форма:

Кој од наведените зборови е во множина?

Наместо именка употреби заменка во реченицата:  Коля
убирает комнату.

Одговори на прашањето: Как теб
я
зовут?

Како учтиво ќе побараш молив од другарчето?

Со кој од изразите прашуваме колку е часот?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Што им кажуваш на родителите кога се враќаш од училиште
напладне?

Пронајди го изразот за искажување молба.

Треба да ја пронајдеш железничката станица. Како ќе прашаш?

Како ќе му објасниш на минувачот каде е училиштето?

Определи кој израз е во правилна форма: Вадим родился и живёт в
Москве.

Пронајди го исказот со кој ќе го изразиш своето мислење.

Ти си поканет на забава, но поради обврските ја одбиваш поканата.
Како ќе кажеш?

Ее комната светлая, чистая и уютная. В ней новая мебель, кровать,
стол, шкаф и полка, на кототрой стоят книги. На столе копьютер. Что
делает девочка в комнате?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Иван заболел. У него высокая температура 
и 
болит горло
. Его сестра Оля вызвала на дом врача. Он осмотрел больного и
выписал ему лекарства. Куда должна пойти Оля?

Когда кончается учебный год, наступают летние каникулы. Дети
поедут отдыхать на море, на озеро или в деревню к бабушке. Дети
будут купаться в озеро и загорать на солнце. Какое это время года?

Одговори на прашањето:  Таня сидит за столом и читает книгу. Над
столом висит лампа. Под столом сидит кошка. Где лампа?

Прочитај го текстот и одговори: Вот красивый дом. На первом этаже
этого дома находится магазин обуви. За каква продавница станува
збор?

Валентина пошла к зубному врачу. У неё болит зуб. Врач осмотрел
зуб и сказал, что надо лечить. Но хорошо что пришла вовремя. Какая
девочка она?

У Пети день рождения. Сегодня Петя пригласил своего друга Колю на
день рождения. Что должен сделать Коля?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Мой папа очень любит птицы. Однажды он пришёл с работы и принёс
прекрасную разноцветную птицу, которая говорила „Добрый день!"
Какая это птица?

Пронајди ја формата за именителен падеж кај придавките.

Прочитај го текстот и одговори на прашањето:  У мамы день
рождения. На столе цветы и большой торт. Вот мама приходит с
работы
.
Што треба да направат децата?

Во следнава реченица означените зборови: Катя переписывается с Верой,
се:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори што значи подвлечениот збор во реченицата? Мы обедаем в
столовой.

Постави прашање на следнава реченица: Моего брата зовут Федя.

Одговори на прашањето: За чем пошла сестра в библиотеку?

Ако сакаш да патуваш со воз, ќе купиш билет...

Прочитај и одговори: Сегодня ты первый пришёл в школу. Ты дежурный. Что
надо делать?

Изразот жеден сум може да се каже само на еден начин:

Подвлчечените зборови во реченицата: Учениците одат во двор на голем
одмор , значи:

Прочитај и одговори: Ты в магазине. Что ты скажешь продавцу?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори на прашањето: Ты долго ждал автобус и опоздал на урок. Что
скажешь учителю, почему ты опоздал?

Одговори на прашањето: Мальчик сидит на берегу реки и ловит рыбу. Погода
холодная. Надо пойти. Что ты ему посоветуешь?

Поздрави го соседот.

Кој глагол е во минато време?

Одговори правилно на прашањето: Как зовут твою подругу?

Заврши ја реченицата: Мы поём песню о ёлочке. Значит наступает...

Одговори што значи подвлечениот збор во реченицата: Она играет на гитаре.

Прочитај со текстот и одговори: Таня сидит за столом и читает книгу. Над
столом висит лампа. Под столом сидит кошка. Где лампа?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Како ќе кажеш дека Маша има 6 години?

Во второ лице еднина сегашно време е глаголот...

Заврши го текстот: В большом городе по улице едут автомобили, автобусы,
идут пешеходы. Они переходят улицу на переходе. Уличное движение
регулирует...

Со изразот: Идите прямо, а потом налево:

Во продавница за чевли ќе купиш:

Во реченицата: Наша комната новая и светлая, подвлечените зборови
означуваат:

Ако сакаш да се запознаеш со некоја личност, ќе кажеш...

Заврши ја реченицата: Я пойду в кино с...



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Следнава реченица стави ја во минато време: Петя и Дима гуляют.

Заврши ја реченицата: Уголь чёрный, а сахар...

Со изразот: Приглашаю:

Заврши го текстот: Мама идёт из базара и несёт сумку. В сумке овощи...

Одговори на прашањето: Чем управляет лётчик?

Одговори кој ги кажува следниве зборови: Покажите, пожалуйста билет.

Кој збор е придавка?

Прочитај го текстот и одговори: Дни бывают короче. В это время земля
покрывается снегом, реки льдом. Какое время года?

Заврши ја реченицата: Зимой дети...

Кому му го поставуваме ова прашање: Сколько это стоит?



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

На руски јазик реченицата: Мојата соба е убава, гласи:

Заврши ја реченицата: Я каждый день дома убираю...

Наместо означената именка употреби заменка: Маму зовут Надя.

Прочитај и дополни ја реченицата: Петя поехал к дедушке в деревню. Он из
поезда смотрел на поля и города. Поезд быстро проходил. Дедушка ждал его
на...

Прочитај и одговори: Ваня написал письмо. Потом пошёл его отправить. Куда
пошёл Ваня?

Одговори на прашањето: Кто управляет автомобилем?

Како ќе се претставиш себеси?

Прочитај го дијалогот и одговори: Ваня спросил Лену:-Лена, Ты хочешь
пойти со мной в театар?- Не могу, Я буду занята. Ко мне придут гости. Значи
Лена е:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Во реченицата: Я вчера получил красивую открытку, означениот збор значи:

Одговори кој ги кажува следниве зборови: Моя внучка хорошая.

Постави прашање на следнава реченица: Моего папу зовут Борис.

Одговори што значи подвлечениот збор во текстот: “У одного человека был
попугай. Он долго учил попугая говорить. Но попугай не говорил ничего
кроме слова конечно.“

Заврши ја реченицата: Я очень люблю свою...

Прочитај и одговори: Когда на светофоре свет зелёный ,улицу…

Наместо именка употреби заменка во реченицата: Лена читает правильно.

Дополни го текстот: Наш класс большой и светлый. В классе есть доска,
столы, парты.Там проводятся:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни го текстот: Вася и Катя пошли на каток. За ним побежала и собака
Бобик. Дети катаются, а собака...

Ако кажеш: Мне хочется петь и танцевать, значи дека ти сакаш да...

Прочитај го текстот и одговори: У Саши сегодня день рождения. Надо
пригласить товарища. Что он ему скажет?

Заврши го текстот: Алек идёт в школу и несёт портфель. В портфеле
находится...

Прочитај и одговори: Дома Анна помагает маме.Она убирает свою комнату,
потом ходит в магазин. Что чистит Анна?

Прочитај го текстот и дополни го: Летом мальчики ездили в деревню к
бабушке. Любимым занятием у ребят было купание. Значит они летом...

Заврши ја реченицата: Из овощей в огороде растет:



12. Руски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од наведените зборови е придавка?

Одговори што значи истакнатиот збор во реченицата: Школьники
организовали прогулку в воскресенье.

Со кој израз се заблагодаруваме?

Постави прашање на истакнатиот збор: Антон живёт в Охриде.

Прашај какво е времето денес.

13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Во кое годишно време се буди природата?

Кој збор НЕ означува ученички прибор?

Во училишната клупа седам со мојот:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој збор НЕ означува превознo средствo?

Одговори кој збор НЕ означува член на семејство. 

Денес е последниот ден од неделата. Тоа е______________.

Кој збор НЕ означува ден во неделата?

Koj од наведените зборови означува твој родител?

Кога одам во слаткарница секогаш јадам ________.

Дополни ја реченицата со придавка со која се опишува физички
изглед: Elle est _________.

Четвртиот  ден во неделата е______________.   

Кој збор НЕ означува просторија во домот?         

Петтиот ден во неделата е:            

Јас сакам спорт, особено сакам да играм со:  



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши ја реченицата: Je vais en vacances d'hiver au mois
de____________________.

Што има во ученичката чанта? 

Кој месец е последен во годината?

Петтиот месец во годината е ___________.

“
 La table, la chaise, le fauteuil, l'armoire...
”
на француски јазик се нарекуваат
уште:

Собата каде што спиеме се вика:

Доврши го исказот: Tu es malade et tu appelles ________________.

Пополни го празното место во реченицата: Paul a ______ ans.  (Пол има 12
години.) 



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со кое превозно средство патуваме по море?

Јас сум ученик. Јас учам во:

Кога си честитаме Нова година? 

Доврши го исказот: Je dînе à _____________.

Дополни ја реченицата: Mon grand-père et ma grand-mère sont mes
______________.                                

Како ќе кажеме дека е пладне?                            

Пјер е роден во Франција. Пјер по потекло е _________________.

Славеникот за роденден добива:

Кој од понудените зборови има неопределен член? 



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи ја реченицата во која е употребена одречна форма.    

Одбери го точниот определен член: J’aime ______ chocolat. 

Определи која форма на глаголот треба да стои на празното место: Tu
__________ un journal. 

Дополни ја реченицата со соодветниот член: J`achète_____ fleurs pour ma
mère.    

Определи го членот што треба да стои на празното место:  J’adore _____
école.  

Замени го подметот со заменка: Anne et Claude mangent une glace à la vanille.

Употреби го соодветниот прашален збор: _______ est la date de ton
anniversaire ?

Дополни ја реченицата со соодветната форма на глаголот chanter во сегашно
време: Elle................ une chanson.                   

Одреди која форма на придавката grand треба да се употреби во следната
реченица:  La sœur de Marc est ____________.

Употреби соодветен исказ за наредба од глаголот fermer: Dans la classe il fait
très chaud.  _______ - la fenêtre!



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Oпредели во која реченица е правилно употребена присвојната придавка:
C`est  l`anniversaire de Nicolas.

Определи со кој  член ќе ја дополниш реченицата: J’ai ____ ami anglais.

Дополни го исказот употребувајќи блиско идно време: Cet après-midi 
______________ un match de foot.

Употреби соодветен предлог на празното место: Ils vont _____ aéroport.

Одбери кое прашање одговара на исказот:  Oui, j’aime le français.

Со која од овие реченици се претставуваме?    

Во која од овие реченици претставуваме некое лице?            

Кој од овие изрази НЕ се употребува при извинување?          

Одговори што искажуваме со следниов израз: Prête-moi ton livre, s`il te plaît.

Ако ја сретнеш твојата наставничка навечер, како ќе ја поздравиш?

Сакаш да знаеш колку е часот. Како ќе прашаш?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со кој израз ќе ja честиташ Новата година некому?

Определи кое прашање ќе го поставиме за следниов одговор: Très bien,
merci.             

Со кој исказ ќе поканиш некого?            

Кој исказ може да се употреби на почеток на средба?  

Со која реченица изразуваме согласување? 

Определи  кој израз го употребуваме кога бараме нешто: Bonjour Madame, un
journal _______________.                             

Со кој исказ ќе му се извиниш некому?

Определи кое прашање ќе го поставиме за следниот одговор: C’est ma
cousine.  

Како претставуваме некого?

Определи кое прашање ќе го поставиме за дадениот одговор: J`ai 11 ans.

Определи кое прашање ќе го поставиме за дадениот одговор: C`est une
photo de mon frère. 



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одбери одговор на прашањето: Qui est-ce? 

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

Salut Monique,

Je voudrais être ton amie. J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma
sœur a vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle
habite Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
Et toi, est-ce que tu as un frère ou une sœur?

Amicalement,
Marie Legrand
                                                                  

Кој го пишува писмото?                                                                         



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.
 

Salut Monique,

Je voudrais être ton amie. J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma
sœur a vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle
habite Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
Et toi, est-ce que tu as un frère ou une sœur?

Amicalement,
Marie Legrand                                                                             

Презимето на авторот на текстот е:     



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.
 

Salut Monique,

Je voudrais être ton amie. J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma
sœur a vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle
habite Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
Et toi, est-ce que tu as un frère ou une sœur?

Amicalement,
Marie Legrand                                                                              

Колку години има сестра ѝ  на Марија?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.
 

Salut Monique,

Je voudrais être ton amie. J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue Saint-Michel. Ma
sœur a vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta Michelet et, elle
habite Marseille, 03 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
Et toi, est-ce que tu as un frère ou une sœur?

Amicalement,
Marie Legrand                                                                               

Сестра ѝ на Марија живее во:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 

Salut Monique,Je voudrais être ton amie.J`ai  seize ans. J`habite Paris, 22 rue
Saint-Michel. Ma sœur a vingt-quatre ans, elle est mariée. Elle s`appelle Marta
Michelet. Еlle habite Marseille, 3 rue Saint-Maurice. Elle est professeur d’anglais.
Et toi, est-ce que tu as un frère ou une sœur?Amicalement,
Marie Legrand                                                                              

Сестра ѝ на Марија работи во:    



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

Je m`appelle David et j`habite en Macédoine. J`ai 13 ans. Je joue de la guitare.
Je préfère le rock, mais j`écoute aussi Céline Dion. J`adore ses chansons ! Et toi,
tu joues d`un instrument? Quelles sont tes préférences ?

Текстот претставува:     



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата
.

Je m`appelle David et j`habite en Macédoine. J`ai 13 ans. Je joue de la guitare.
Je préfère le rock, mais j`écoute aussi Céline Dion. J`adore ses chansons ! Et toi,
tu joues d`un instrument? Quelles sont tes préférences ?

Што сака Давид?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата
.

Je m`appelle David et j`habite en Macédoine. J`ai 13 ans. Je joue de la guitare.
Je préfère le rock, mais j`écoute aussi Céline Dion. J`adore ses chansons ! Et toi,
tu joues d`un instrument? Quelles sont tes préférences ?

Колку години има Давид?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори точно на прашањата. 

   Cher Victor,                               
    
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
      
         Salutations,     
          Claude

Овој текст претставува:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Пр
очитај
го текстот
и
одгово
р
и
заок
р
ужувајќи
го
точниот
одгово
р
.

      Cher Victor,                               
     
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
      
      Salutations,     
      Claude

На кого му се обраќа Клод?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Пр
очитај
го текстот
и
одгово
р
и
заок
р
ужувајќи
го
точниот
одгово
р
.

     Cher Victor,                               
     
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
       
      Salutations,     
      Claude

Марк на Клод му е:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори точно на прашањата.

     
      Cher Victor,                               
      
      Je m’appelle Claude, j’ai  14 ans, j’adore Paris, le sport et les films.
      J’ai un frère, Marc, il a six ans.
     
      Salutations,     
      Claude

 Колку години има Марк?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори точно на прашањата.

 
Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe

Која е врската помеѓу Пјер и Филип?   



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори точно на прашањата.

 Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe

Филип е на одмор со:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори точно на прашањата.

 Salut  Pierre!

 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe

Кога Филип се враќа од одмор?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го текстот и одговори точно на прашањата. 

 Salut  Pierre!
 Je suis en vacances à Marseille avec mes parents. C’est super. Je rentre
dimanche. 
                  À bientôt,   
                   Philippe

Дали Пјер и Филип ќе се сретнат наскоро?

Во кое годишно време се слави Нова година во Македонија?

Одговори кој збор означува ден од неделата.



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој збор означува ученички прибор?

Определи го зборот што НЕ означува роднина.

Кој збор НЕ означува училишен предмет?

Која од дадените спорстки активности НЕ е за на снег?

Koj од наведените зборови означува член на едно семејство?

Братот на татко ми мене ми е:

Кој од дадените поими НE означува место за одмор?

Кој поим претставува просторија во домот?

Кој од дадените зборови НЕ означува спорт?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Кој од наведените зборови НЕ означува мебел? 

Определи го поимот што означува ученички прибор.

Кој поим не е поврзан со прослава за роденден?  

Кој збор означува годишно време?

Доврши ја реченицата: Tu ____________ tes amis à  ton anniversaire? 

Од одмор на пријателите им праќаме:

Доврши го исказот: Dans ma chambre il y a_________________.

Во кое време од денот може да вечераме?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши ја реченицата: 
Le matin, je me révеille à __________.  

Определи кој е точниот збор во реченицата: Mon père et ma mère sont
mes___________.                                               

Силви е од Париз. Таа по националност е _________________.

Кое превозно средство се движи по шини?

Пред кој од понудените зборови има определен член?

Во која од дадените  реченици е употребена одречна форма?    

Одбери го точниот член во реченицата: 
Je
fais …………..équitation.

Определи која форма на глаголот écouter  треба да стои во
реченицата: Ils  …………... de la musique.



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи кој од наведените членови одговара во реченицата: J’écris 
_____  lettre.        

Употреби ја соодветната показна придавка во следнава реченица:
J’habite dans................ maison.   

Определи го членот што треба да стои во реченицата: J’adore _____
français. 

Замени го подметот со заменка: Angélique et Maia sont vendeuses.

Дополни го исказот со соодветниот прашален збор
:  ....es
t ton acteur preferé?

Одговори која од  формите  на глаголот regarder одговара на
реченицата: Nous _______ un film.                  

Одреди која форма на придавката petit треба да се употреби во
реченицата: Bertrand a une_______ voiture.

Во која реченица е правилно употребена негацијата?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Замени го подвлечениот збор во реченицата со соодветна присвојна
придавка: C`est le livre de Luc.

Одговори кој предлог ќе го употребиш во реченицата: Il rentre
______ cinéma. 

Одбери го прашањето што одговара на исказот: Je regarde un film.

Во која од овие реченици претставуваме трето лице?

Одговори како прашуваме за местото на живеење.

Одговори со кој исказ прашуваме: Колку е часот?

Го сретнуваш твојот сосед наутро, како ќе го поздравиш?

Со која од долупосочените реченици се бара извинување?

Со кој израз ќе честиташ роденден некому?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Со која од овие реченици искажуваме заблагодарување?

Како може да поканиме некого?  

Кој исказ го употребуваме при средба?

Со која реченица прифаќаме покана?

Определи  кој израз го употребуваме кога бараме информација.

Избери ја реченицата со која одговараме кога некој ќе ни се заблагодари.

Определи кое прашање ќе го поставиме за следниот одговор: C’est
ma copine Anne. 

Најди го соодветниот одговор на прашањето: La copine de Pierre est
brune?

Определи го одговорот на прашањето: Tu as quel âge?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Определи кое прашање ќе го поставиме за дадениот одговор: Je suis
Claude.

Определи кое прашање ќе го поставиме за дадениот одговор: C`est
un stylo de mon frère.

Определи како ќе одговориш на прашањето: Qu’est-ce que c’est?

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:
Salut,
Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon confortable. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a des vêtements partout! J’adore mon désordre!        
 
Што опишува Лора во текстот? 

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:
Salut,
Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon confortable. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a des vêtements partout! J’adore mon désordre!        

Колку спални соби има во домот на Лора?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:
Salut,
Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon confortable. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a des vêtements partout! J’adore mon désordre!        

Каква е дневната соба?   

  Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата:
Salut,
Je m’appelle Laure. Ma maison est super! Chez moi, il y a trois chambres: une
pour mon frère, une pour moi et une pour mes parents. Nous avons deux
grandes salles de bains et un grand salon confortable. La cuisine est petite. Dans
ma chambre il y a des vêtements partout! J’adore mon désordre!        

Во собата на Лора насекаде има:          

Најди го зборот што означува просторија во домот.   

Кој од следниве зборови НЕ означува населено место?  



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Каде се подготвува јадење?  

Дополни ја реченицата: J’écris dans mon cahier avec_____________.   
    

На час по кој училиштен предмет пееме?   

Дополни ја реченицата: Mathieu a 6 ans. C'est son
_________________anniversaire.

Дополни ја реченицата со соодветниот реден број: Marie a 3 ans. Elle
fête son ____________ anniversaire.

Дополни ја реченицата со соодветната показна придавка: _____ vendeur est
très sympa.     

Определи како ќе ја одбиеш следнава покана: Tu peux venir chez moi,
dimanche?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори што искажуваме со следниот исказ: Je vous présente ma
femme.  

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 

Татко  ѝ на Катерина работи во:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 

Брат 
ѝ на Катерина по професија е:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand.

Мајка 
ѝ на Катерина сака да:



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 

Колку години има Катерина?            



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 

Од колку члена е составено семејството на Катерина? 



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

 Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

        Je m’appelle Catherine. J’ai onze  ans . J’ai un frère , Philippe. Il a 19 ans et
il travaille dans un garage qui se trouve rue de la Liberté. Le travail l’intéresse
vraiment parce que les voitures, c’est une passion pour lui. Je ne suis pas un
sportive. Ma mère, par contre, pratique tous les jours la marche rapide. Elle en a
besoin parce qu’elle travaille dans une banque et elle est  toujours devant son
ordinateur. Mon père enseigne l’allemand. 
  Целта на текстот е:               

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Текстот претставува:      



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Целта на текстот е:        



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Што очекува Клодин од Софија?      



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Кога е средбата?   



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Каде се организира забавата?       



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Прочитај го внимателно текстот и одговори на прашањата.

 
Salut Sophie,
Comment vas-tu? Comme tu le sais, Laure part bientôt en vacances en Chine.
J'organise une petite fête chez moi samedi pour son départ. Je t'attends près de
la station  de la vieille ville à 19 heures. Tu peux venir?
J'attends ta réponse.
A bientôt.
Claudine

Зошто Клодин ја организира забавата?         

Со исказот: Tu es libre ce soir? изразуваме:

Одговори што искажуваме со изразот: Merci beaucoup, tu es très gentil.

Исказот: Quelle heure est-il?, го употребуваме за:      



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одговори кој предлог треба да стои на празното место во реченицата:
Je vais ______ mes cousins.

Употреби соодветен предлог во реченицата: Nous allons ensemble
______ école.

Одговори која  присвојна придавка треба да стои на празното место:
J’ai une nouvelle adresse, c’est____ adresse.

Во која реченица правилно се менува глаголот jouer во сегашно
време?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни го исказот со правилната форма на глаголот 
regarderво futur proche
: Cet après-midi
______________
un match de basket
 à la télé.

Употреби соодветен исказ за наредба од глаголот prendre: __________
ton manteau!

Одреди со кој  слеан член ќе ја дополниш реченицата:
 Jean fait________sport.

Одбери кој предлог треба да стои на празното место во реченицата: Paul va
______ son grand-père. 



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Во која реченица правилно се менува повратниот глагол se reposer  во
сегашно време?

Одбери ја правилната форма на глаголот avoir во реченицата: Mes voisins
________ deux enfants.

Во која реченица правилно е сменет  глаголот chanter во сегашно време?



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Одбери која  присвојна придавка треба да стои на празното место:  J’ai une
petite soeur, c’est _____  soeur.

Одговори како ќе кажеме дека е полноќ.

Најди го зборот кој НЕ припаѓа на областа на спортот.

Одговори што означуваат  поимите: la voiture, le train, l’avion, le bus.



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со формата за женски род на подвлечениот
збор: 
Jean est mon frère, Claudine est ma__________________.   

Одбери ја правилната форма на глаголот jouer во реченицата: Je
________ au football chaque jour.

Одговори во која реченица правилно е менуван повратниот глагол se lever.



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Дополни ја реченицата со соодветниот предлог: Ils vont _____ piscine.  

Одбери ја правилната негација на реченицата: Ils aiment lire.           

Како се вика  првиот ден од неделата?

Со кој од дадените зборови се означува превозно средство?

Замени ги подвлечените зборови со соодветна заменка: Ma sœur sort avec ses
copains.

Замени ги потцртаните зборови со соодветна заменка: Anne et Monique
 mangent une glace à la vanille.           

Доврши го исказот со соодветната форма на придавката espagnol: Je connais
une chanteuse_____________.



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши го исказот со соодветната форма на придавката 
américain
:  Je télépnone à une amie_____________.

Со која од овие реченици ќе кажеш колку години имаш?       

Како ќе прашаш некого каде живее?

Како може да се извиниш некому?

Кој месец е втор во годината?

Шестиот ден во неделата е______________.      



13. Француски (Втор странски јазик) - Општо образование

Прашање

Доврши го исказот: Je déjeune  
à 
_______________.

Доврши ја реченицата со збор што означува годишно време: Il fait
très chaud, c’est ______________.

Доврши ја реченицата со збор што означува годишно време: Il fait très froid,
c’est _________________.

Доврши го исказот со збор што означува мебел: Dans le séjour il y  a
_________________.


