
 

Во интерес за успешна подготовка и реализација на матурскиот испит по 

македонски, албански и турски јазик и литература ве известуваме дека преку 

содржината на тестот по овие наставни предмети ќе се испитуваат постигањата на 

учениците во трите способности Книжевна анализа, Читање со разбирање, 

Пишување  (со прашања од подрачјето Јазик), како и во сите испитни сесии досега. 

Испитот по македонски, албански и турски јазик и литература во 2015 година 

ќе се реализира во два дела, електронски и во пишана форма и ќе се полага во два 

термини. Во електронскиот дел испитот ќе содржи прашања со повеќечлен избор 

со кои ќе се проверува знаењето од способностите јазик, читање и книжевна 

анализа.  

Вториот дел од испитот кој ќе се реализира во пишана форма ќе содржи 

отворени прашања со кои ќе се проверува знаењето од способностите јазик, 

читање, книжевна анализа и пишување.  

Во задачата за способноста пишување учениците ќе  пишуваат еден текст, при што 

ќе имаат  можност да изберат, на самиот ден на испитот, дали ќе пишуваат на 

слободна тема или на тема извлечена од материјалот кој се реализира според 

наставните програми, а се  дел од испитната програма.  ДПМК  одлучи за оваа 

испитна година темата да ја извлече од периодот Реализам во литертурата (во 

испитните програми се наведени авторите кои припаѓаат на овој период). 

Учениците задолжително ќе треба  да изберат дела и автори од светската 

книжевност кои го отсликуваат овој период, но во пишаниот одговор на 

темата ќе може да дадат примери  и од националната литература. Идејата на 

Реализмот  треба да се претстави преку најмалку два лика од различни дела. 

Препораки за  учениците – идни матуранти 

Идните матуранти: 
- не треба да  препишуваат и не треба  да дозволат друг да препишува од нив; 
- не треба да  користат туѓи текстови или реченици; 
- не треба да преземаат готови информации од различни извори, дури и ако 

се работи за познати мисли од некоја книга, од некоја личност -  тоа се смета  
за литературна кражба-плагијат. За секој преземен текст ќе треба да се 
наведе изворот. 

 

Во процесот на прегледување на тестовите  оценувачите се тие кои ќе го воочат 

тоа, па во таква ситуација  целиот тест ќе се вреднува со 0 поени.    



Во интерес на успешна реализација на испитот и на остварување на подобри 

резултати ве информираме дека со прашања и сугестии ќе можете да се обраќате 

на  координаторите за матура од ДИЦ, задолжени за овие наставни предмети на 

следнава веб-адреса majcinjazik@dic.edu.mk . 
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