
КЛУЧ НА ТОЧНИ ОДГОВОРИ – МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ДРЖАВНА МАТУРА 2010 г. 
Забелешка: 
- Одговорите на прашањата од отворен тип се прифаќаат како точни ако се со приближна формулација дадена во 
упатството за оценување.  
- Вреднувањето на задачите од способноста пишување се врши според дадените критериуми за оценување на 
способноста пишување преземени од Испитната програма.  
Број на 
испитна задача 
во тест 
книшката 

Број на цел 
која се 
проверува 

Појаснување со точни 
одговори 

Барања Поени Забелешки од оценувачот 

Литература 
Задача бр. 1 
 
Извадок од 
романот 
Злосторство и 
казна од Ф. М. 
Достоевски  
 

Цел број : 
1, 4, 5, 9 

1. Б 
2. А 
3. А  
4. Б 
5. А 
6.  В 
7.  Б 
8.  Б 

8 
барања 

Вкупно 8 поени,  
по 1 поен за секое 
прашање.  
 

 

Задача бр. 2 
 
Извадок од 
Хамлет од В. 
Шекспир 

Цел број:  
4 

1. -ја одбива, љубовта на 
Офелија 

     -jа презира  , љубовта на 
Офелија 
     - не  ја прифаќа , љубовта на 
Офелија 
  - ја потценува ,  љубовта на 
Офелија 
    - ја отфрла , љубовта на 
Офелија 
 

7 
барања 

Вкупно 7 поени,  
по 1 поен за секое 
прашање.  

 



  2.  -чесноста и убавината се 
разминуваат 
    - убавината води кон 

наводаџиство, 
    - чесноста и убавината не одат 

заедно,  
-  чесноста не треба да се дружи 

со убавината 
 или цитати соодветни на 

наведените опции 
3.  споредба /компарација 
4. -  во Данска  
   -    во данскиот дворец 
   -    во данското кралство 
   -    во дворецот Елсинор  
  - во дворецот на принцот 
Хамлет 
   - во Данска и делумно во 
Англија 
5.  трагедија 
6.  Отело, Магбет, Ромео и 

Јулија, Кралот Лир, Антонио и 
Клеопатра, Сон на летната 
нок, Венцијанскиот трговец, 
Јулие Цезар, Хенри 4… 

7. англиската 
литература/литературата на 
ренесансата /литература на 
хуманизмот и 
ренесансата/англиска 
ренесанса 

 



* Забелешка : Доколку 
одговорот е комбинација од 
точна и неточна опција се 
бодува со 0 поени. 

Задача бр. 3 
 
Извадок од 
Сердарот на Г. 
Прличев  

Цел број:  
1, 5, 7 

1.  В 
 2. Б  
 3. Б 
 4. А  
 5.  А 

5 
барања 

Вкупно 5 поени,  
по 1 поен за секое 
прашање.  

 

Задача бр. 4 
 
Песната Болен 
Дојчин од Б. 
Конески  
 

Цел број: 1. народно творештво /народна 
песна / народна песна за 
Болен Дојчин / епска народна 
песна 

2. во прво лице   
3. трагичност;  неспокојство ; 

немоќ;разочароност;слабост;
тага ;  болка ;душевен пад 

4. сомнеж;потсмешлива сенка;  
5. немоќ; зло;тешкотии во 

животот  
6. да не ѐ се предаде на смртта 

додека не го исполни својот 
животен долг  (да направи 
подвиг ;да се бори против 
злото) 

* Забелешка : Доколку 
одговорот е комбинација од 
точна и неточна опција се 
бодува со 0 поени. 

6 
барања 

Вкупно 6 поени,  
по 1 поен за секое 
прашање.  

 

Задача бр. 5 
Извадок од  
Похвала на 

Цел број: 
1, 4, 9 

1.  А 
2.  Б 
3.  А 

5 
барања 

Вкупно 5 поени,  
по 1 поен за секое 
прашање.  

 



нашиот блажен 
татко и учител 
словенски 
свети Кирил од 
Климент 
Охридски 

4.  А  
5.  В  
  

ЈАЗИК 
ПРАШАЊА ОД 
ЈАЗИК 

 6. А 

7. Б  

8. Б  

9. А  

10. Б  

11. А 

12. В 

13. Б 

14. В  

15. В 

16. Б 

17. В 

18. В 

 Вкупно 13 поени,  
по 1 поен за секое 
прашање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПИШУВАЊЕ 
Задача бр. 19 
 
Се пишува есеј 

Цел број:  
6 

Во есејот/текстот од 300 -400 зборови 
искажи го своето мислење за даденава 
тема, почитувај ја формата на пишување 

барање 1  



врз основа на 
прочитаната 
басна Штуре-
цот и мравката 
од Ла Фонтен и 
врз основа на 
поуката „Не го 
поминувај 
животот само во 
забава; работи и 
штеди за 
моментите кога 
ќе немаш. ” 
напиши есеј/текст 

текст-есеј; почитувајќи ги правилата за 
пишување на стандарден јазик, одликите 
на композицијата, бројот на зборови 
Јазик - 4 поени 
Композиција - 4 поени 

      Содржина - 5 поени 
Не се одземаат поени ако текстот 
има : 
290 – 410 збора 
Се одзема 1 поен од критериум 
композиција ако текстот има : 
280-420 збора 

Текстот не се прегледува доколку има 
помалку од  280 збора односно 
повеќе од  420 
- Во вкупниот број на зборови не се 
бројат зборовите од насловот. 
- Датумите се бројат по еден збор за 
ден,месец,година.(пример – 16 06.2010 
има 3 збора ) 
* Текстот не се прегледува доколку е 
прераскажана басната. 
 

Задача бр. 20 
1. Биографија 
за лицето...  

Цел број:  
3 

Биографијата треба да има 100-120 
збора.  

- датум и место на раѓање 
- степени на образование 
- краток опис на 
способностите/квалификациите 
критериуми за оценување: 

  



- формата за пишување биографија 
- биографијата да биде обликувана со 
вградување на деловите на  

бараните податоците со соодветни: 
Јазик - 4 поени 
Композиција - 4 поени 

  Содржина - 5 поени 
Не се одземаат поени ако текстот 
има : 
95-125 збора 
Се одзема 1 поен од критериум 
композиција ако текстот има : 
90-130 збора 
Текстот не се прегледува доколку 
има помалку од  90 збора односно 
повеќе од 130 зборови. 

- Во вкупниот број на зборови не се 
бројат зборовите од насловот. 
- Датумите се бројат по еден збор за 
ден,месец,година.(пример – 16 06.2010 
има 3 збора ) 

*- Се прифаќа да се прегледува и 
формата CV според даден пример 

- Доколку текстот е комбинација 
биографија/CV не се прегледува 

- Доколку се напишани и двете форми 
се прегледува биографијата. 

 
 
 



 
 
Kriteriumi za ocenuvawe na sposobnosta Pi{uvawe 

 
• Kandidatot go gubi pravoto da bide ocenuvan spored predvidenite kriteriumi za sposobnosta 

pi{uvawe dokolku sodr`inata na tekstovite ne soodvestvuva na zadadenata tema. 
• Kandidatot go gubi pravoto da bide ocenuvan spored predvidenite kriteriumi za sposobnosta 

pi{uvawe dokolku napi{aniot tekst za prakti~na namena ne ja zadovoluva baranata forma. 
• Kandidatot go gubi pravoto da bide ocenuvan spored predvidenite kriteriumi za sposobnosta 
pi{uvawe dokolku   vo napi{aniot tekst ima pove}e ili pomalku zborovi od predvideniot broj na  
zborovi dadeni vo Upatstvoto za ocenuvawe za konkretnata ispitna godina. 
 
Kriteriumi za ocenuvawe Indikatori za kriteriumite Zada~a na ocenuva~ot 
1. Jazik  

- vkupno 4 boda 
 
 

pravopis - 1 
interpunkcija - 1 
sintaksa - 1 
leksika - 1 

1. Pravopis: 
- upotreba na mala i golema bukva; 
- sleano i razdelno pi{uvawe na zborovite; 
- prenesuvawe na zborovite; 
 
2. Interpunkcija 
- pravilna upotreba na interpunkciski znaci 
 
3. Sintaksa 
- pravilna sintaksi~ka kompozicija na re~enicata i nejzina 

funkcionalna upotreba 
 
4. Leksika 
- bogata leksika i soodveten jazi~en stil 

Ocenuva~ot treba 
vnimatelno: 
- da gi otkrie i klasificira 

gre{kite vo tekstot spored 
dadenoto pojasnuvawe 

- da ja odredi te`inata i 
povtorlivosta na gre{kite 
(povtorlivost - postojano se 
povtoruvaat isti gre{ki pr: 
idea namesto ideja); 
povtorenata gre{ka se broi 
edna{ 

-   da ja proceni pravilnata 
sintaksi~ka kompozicija na 
re~enicata (pravilen 
re~eni~en zbored; upotreba 
na soodvetni svrznici; 



pravilen re~eni~en red na 
del -re~enica vo slo`eni 
re~enici) 

 
 - bogata leksika ozna~uva: 
   upotreba na razli~ni 

zborovi, frazi, 
internacionalizmi i nivna 
soodvetna upotreba  

2. Kompozicija  
na tekst  
- vkupno 4 boda 

Vo tekstot jasno se izdvojuvaat: 
- voved 
- glaven del 
- zaklu~ok   2 poeni 
- paragrafsko sreduvawe so svrzuva~ki re~enici   1 poen 
- po~ituvawe na granicata na predvideniot broj na zborovi 1 

poen 

Ocenuva~ot treba 
vnimatelno: 
- da ja utvrdi prisutnosta na 

trite dela na 
kompozicijata; 

- da ja oceni povrzanosta i  
sledstvenosta na delovite 

- da go oceni paragrafskoto 
sreduvawe na tekstot so 
procena za prisustvoto na 
svrzuva~kite re~enici; 

- da utvrdi dali e upotreben 
dozvoleniot broj zborovi. 

3. Sodr`ina  
- vkupno 5 boda 

Vo tekstot se ~ita: 
- razvoj na temata so idei, argumenti, fakti 2 poeni 
- jasno iska`ani, povrzani i kriti~ki misli za temata 1 poen 
- celosno razbirawe na temata so sozdavawe na tekst koj 

soodvestvuva na postavenite barawa 2 poeni 

Ocenuva~ot treba 
vnimatelno: 
- da go oceni razbiraweto na 

temata i nejziniot razvoj vo 
tekstot. 

- da ja oceni sodr`inata na 
delovite od kompozicijata; 

- da gi oceni prezentiranite 
fakti, idei, pra{awata i 
odgovorite vo dadeniot 
tekst 



 
 

ЧИТАЊЕ 
Задача бр. 21 
 
„Како една книга 
станува 
бестселер?“ 
 

Цел број:  
1, 2, 5, 7 

1. А  
2. Б 
3. А 
4. А 
5. А 
6. В 
7. А 
8. А 
9. В 
10. Б 

10 барања Вкупно 10 поени, 
по 1 поен за 
секое прашање.  

 

Задача бр. 22 
„Првиот авион 
со соларна 
енергија“ 
 

Цел број:  
2, 5, 8 

1. В 
2. А 
3. Б 
4. А 
5. В 
6. А 
7. Б 
8. Б 
9. А 
10.  А 

10 барања Вкупно 10 поени, 
по 1 поен за 
секое прашање.  

 

Задача бр. 23 
„Реализација на 
една емисија“ 
 

Цел број:  
2, 5, 8 

1. од каналите или 
независните 
продуцентски 
организации ;од 
каналите кои ги 
емитуваат  или 
независните 
продуцентски 
организации;   

10 барања Вкупно 10 поени, 
по 1 поен за 
секое прашање.  

 



 
2. тој се ангажира во 
финасирањето и во 
остварувањето  
    на проектот;   
3.  напише водич ( или 
целата реченица која ги 
содржи овие зборови);  
4. аранжерите и 
сликарите;  
5. реализатор ; 
реализаторот кој се 
наоѓа во режијата;   
6. реализаторот (на 
емисијата);  
7. шеф на студиото;   
8. водител, гости, 
публика и дел од 
техничката екипа (меѓу 
кои се директорот на 
фотографијата и 
одговорниот за 
квалитетот на сликата)  
9. на контролните 
монитори. 
10. видеомиксерот  
* Забелешка : Доколку 
одговорот е 
комбинација од точна 
и неточна опција се 
бодува со 0 поени. 

 


