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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
КОМПЛЕТЕН КЛУЧ 

август, 2008 
 
 
ЗАБЕЛЕШКА: 
- Одговорите на прашањата со повеќекратен избор се прегледуваат по електронски пат.  
-  Odgovorite na pra{awata od otvoren tip se prifa}aat kako to~ni ako soodvestvuvaat so formulacijata na 
ponudenite odgovori vo klu~ot.  
- Vrednuvaweto na odgovorite vo sposobnosta pi{uvawe }e se ocenuvaat spored posebna lista na kriteriumi za ocenuvawe 
koja se nao|a vo tekstot na upatstvoto za ocenuvawe, a koja e vo sodr`inata na site vidovi ispitni programi.  
 
Број на испитна 
задача  
(број и во тест 
книшката) 

Покриена 
цел на 
способност 

Појаснување со точни одговори Барања Поени Забелешка за 
задачите од 
прегледувачот 

ЛИТЕРАТУРА      
1. Текст: Извадок од 
епот „Илијада” 
 
(задача број 1 ) 

цел број: 3, 
5, 6, 7,  

1 - под В  
2 - измамата на Атена Палада /Atena 

Palada/Atena 
3 - под Б 
4 - под А 
5 - Ахил 

5 барања вкупно 5 поени -
по еден поен за 
секое прашање 
 

 

2. Текст: Извадок од 
поемата „Чајлд 
Харолд” од Џ. Г. 
Бајрон  
 
(задача број 2) 

цел број 4 1 - под В 
2 - под Б 
3 - под А 
4 – разочараност; taga ;taga za rodniot 

kraj;bolka za rodniot  kraj; bolka ; 
песимизам 

5 - посвојна заменка 
6. - идно време 
 
 
 

6 барање вкупно 6 поени -
по еден поен за 
секое прашање 
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3. Текст: Извадок од 
„Пеколот” на Д. 
Алигиери 
(задача број 3) 

цел број: 
1, 4, 5, 9 

1 - под А 
2 - во прво лице еднина 
3 - под А 
4 - чувство на надеж ; sre}a ; radost 
5 - под А 
 

5 барања  вкупно 5 поени -
по еден поен за 
секое прашање 
 

 

4. Текст: песната 
„Ѕвона” од М. 
Матевски 
(задача број 4) 

 цел број: 
4 

1 – слободен ; beli stihovi 
2 - под Б 
3 - под А 
4 - метафора  

4 барања вкупно 4 поени - 
по еден поен за 
секое прашање 

 

5. Текст: извадок од 
романот „Црно 
семе” од Ташко 
Георгиевски  
(задача број 5) 

цел број: 1, 
5, 7 

1 - под В 
2 - под В 
3 - под А 
4 – лудило ; du{evna rastroenost ; 

haluscinacii ; spobudaluvawe ; gubewe na 
umot ; umstvena poremetenost 

5 - под Б 

5 барања вкупно 5 поени -
по еден поен за 
секое прашање 

 

6. Текст: извадок од 
драмскиот текст 
„Црнила” од К. 
Чашуле  
(задача број 6 ) 

цел број: 
1, 4, 9 

1 - под Б 
2 - убиството на Ѓорче Петров/ atentatot na 

\or~e Petrov 
3 - под Б 
4 - под В 
5 - дидаскалии 

5 барања вкупно 5 поени - 
по еден поен за 
секое прашање 

 

7. Текст: извадок од 
текстот „Слово 
заради завист” од 
Јоаким Крчовски 
(задача 7) 

цел број: 1, 
4, 9. 

1. кај ангелот (кој станал ѓавол) / angelot  
2. под А 
3. просветителство 
4. Кирил Пејчиновиќ, Теодосиј Синаитски, Ј. Хаџи 
Константинов - Џинот  

5. народен јазик / makedonski naroden jazik 
6. под Б 

6 барања вкупно 6 поени  -
по еден поен за 
секое прашање 
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ПРАШАЊА ОД 
ЈАЗИК 
 
(задачи 8 - 17) 

 8. денес 
9. сончевата, грегоријанскиот, 
месечевите  
10. додавајќи 
11. под В 
12. под Б 
13. десетина 
14. под В 
15. стануваше и одеше / ili istite 
formi na glagolite staveni vo 
dadenata re~enica 
16. взаемно 
17. Пишувај ! Pi{uvaj  dobro , te 
molam! 

10 барања вкупно 10 
поени -  
по еден за секое 
прашање 
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ПИШУВАЊЕ      
18. Текст: текст на 
тема „Професијата 
го осмислува 
животот на 
човекот”  
 
(задача 18) 

цел број: 3 критериуми за оценување: 
Pred da se zapo~ne so vrednuvawe na zada~ata  
se koristat   dvata glavni kriteriumi od 
listata na kriteriumi.  

- свое мислење со почитување на правилата на 
стандардниот јазик - 4 

- почитување на правилата за обликување на 
композицијата (вовед, главен дел/разработка на 
проблемот или темата, заклучок) - 4 

- опфаќање на предвидениот број зборови : 
- za tekstovi ~ij {to broj na zborovi e  290 ili  
360 zbora ne se odzemaat poeni 

- za tekstovi ~ij {to broj na zborovi e 260 ili 
390 zbora se odzema 1 poen   

 -  tekstovi ~ij {to broj na zborovi e pomal od 
260 ili pogolem od 390 ne se pregleduvaat 

- искажување на јасни и поврзани мисли, 
користење на аргументи, односно факти и 
докази - 5 

барање 1 вкупно поени: 13  

19. Текст: писмо до 
пријател со 
известување за 
престојот во 
неговиот град 
 
(задача 19) 

цел број: 2 критериуми за оценување: 
Pred da se zapo~ne so vrednuvawe na zada~ata  
se koristat   dvata glavni kriteriumi od 
listata na kriteriumi.  

- формата за пишување писмо  
- писмото да биде обликувано со вградување на 
деловите на композицијата - 4 

- писмото треба да ги содржи податоците за кои се 
известува пријателот  

- употреба на правилата на стандардниот јазик - 4  
- почитување на дозволениот број на зборови : 
za tekstovi ~ij {to broj na zborovi e 45 ili 65 

zbora ne se odzemaat poeni; za tekstovi ~ij 

барање 2 вкупно поени: 8  
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{to broj na zborovi e 40 ili 70 se odzema 1 
poen; tekstovi ~ij {to broj na zborovi e 
pomal od 40 ili pogolem od 70 ne se 
pregleduvaat.   

20. Текст: 
izvestuvanje за 
промоцијата на 
новиот училиштен 
весник  
 
(задача 20) 

цел број: 6 критериуми за оценување: 
Pred da se zapo~ne so vrednuvawe na zada~ata  
se koristat   dvata glavni kriteriumi od 
listata na kriteriumi.  
Вклучување на информациите за - наслов на 
училишниот весник; 

- името на промоторите -  
- времето и местото на одржување на настанот -  
- почитување на определениот број зборови –  
za tekstovi ~ij {to broj na zborovi e 35 ili 55 
zbora ne se odzemaat poeni ; za tekstovi ~ij 
{to broj na zborovi e 32 ili 58 se odzema po 
eden poen ; tekstovi koi ~ij {to broj na 
zborovi e pomal od 32 ili pogolem od 58 ne se 
pregleduvaat. 

- почитување на правилата на стандардниот јазик- 
4 

 
 

барања 3 вкупно поени: 4  
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Kriteriumi za ocenuvawe na sposobnosta Pi{uvawe 
 
Glavni kriteriumi : 

• 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. 

 
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 

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. 
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- po~ituvawe na granicata na predvideniot 
broj na zborovi i dokolku nema golemo 
otstapuvawe dadeno vo upatstvoto za 
ocenuvawe za konkretnata ispitna sesija  
i predvidenoto vreme za izrabotka na 
zada~ite  1 poen 

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 
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ЧИТАЊЕ      
21. Текст: „Глобално 
затоплување и 
заштита на климата” 
(задача број 21) 

цел број: 1; 2; 5; 
7 

1. под В 
2. под А 
3. економијата / golemi koncerni ; kompanii; 

nau~nici 
4. под В  
5. под Б 
6. резолуција за заштита на природата; za 

za{tita na prirodata 
7. поголемо, најголемо 

7 барања вкупно 7 поени: 
секое барање се 
бодира со 1 
поен 

 

22. Текст: „Џоконда 
(Мона Лиза) открива 
една нова тајна” 
(задача број 22) 
 

 цел број: 
2, 3, 5,  

 1. На ова платно е дадена слика на која го гледате 
доживувањето поврзано со раѓањето на 
вториот син на Мона Лиза. На сликата гледате 
една жена, пред вас, која е пред чинот на 
раѓање и која ве фокусира со својот поглед и 
насмевка. Ова е тајната што ја откривме . 

2.  Истражувачите откриле дека Мона Лиза е 
покриена со едно тенко парче свила обвиткано 
околу нејзината половина. (samo ovaa ,prvata , 
re~enica ili celinata na citatot ). 

      Вакво парче ткаенина околу половина во таа 
време носеле бремените жени кои се наоѓале 
пред породување. Овие истражувачи, исто така, 
откриле дека косата на Мона Лиза е собрана и 
врзана со панделка. 

3.  Откриле дека косата на Мона Лиза е собрана и 
врзана со панделка.  

      Второто откритие упатува на мистерија стара 
повеќе од 500 години. Се до ова сознание се 
верувало дека Мона Лиза на сликата има 
пуштена коса. (Samo tretata  re~enica ili i 
celinata na citatot ) 

4. под А  
5. под А 

5 барања вкупно 5 поени: 
секое барање се 
бодира со 1 
поен 
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23. Текст: 
„Алтруизмот 
наспроти егоизмот - 
солидарност” 
(задача број 23) 

цел број: 2, 5, 8 1. под Б 
2. Сите општествени заедници се стремат кон 

продлабочување на чувствата, заемно помагање 
и солидарност. 

3. Според мотото: оној(toj)  што љубел барем 
еден човек.Ибзен 

4. чувството на вина и каење 
5. како чин на солидарност со починатата слугинка
 

5 барања вкупно 5 поени 
- секое барање 
се бодира со 1 
поен 

 

24. Текст: „Музички 
запис скриен во 
сводови на капела”  
(задача број 24 )  

цел број: 2, 5, 7 1. на веб - страницата на Мичел/ на 
www.tjmitchell.com/stuart/rosslyn.html 

2. под В 
3. под Б  
4. петнаесет километри од Единбург, Шкотска 
5. додале зборови од современа црковна pesna  
6. средновековен звук 

6 барања вкупно 6 поени 
- секое барање 
се бодира со 1 
поен 

 

25. Текст: 
„Хиероглифи”  
(задача број 25) 

цел број: 1, 3, 4 1. света вдлабена буква  
2. Од времето пред 3000 години пред 

нашата/novata ера  
3. Хиероглифите едноставно биле цртежи од кои 

секој претставувал некој предмет од животот . 
4. Идеограми  
5. Фонограми 
6. Идеограми, фонограми, пиктограми 

6 барања вкупно 6 поени 
- секое барање 
се бодира со 1 
поен 

 

 


