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I.  1. Внимателно прочитај го извадокот од драмата ,,Црнила“  и одговори на 

поставените прашања: 

 

ЛУКОВ:  Што има? 

МЕТОДИ: ( Му ја подава на Луков хартијата...)...Му го извлеков од пазува. 

ЛУКОВ: На Младичот? 

МЕТОДИ: Нему. 

ЛУКОВ: Каде е тој? 

МЕТОДИ: Во Царската градина – обесен. 

ЛУКОВ: Што рече? ( Го зграпчува за гуша ) 

МЕТОДИ: Обесен. Веднаш десно од езерото. 

ЛУКОВ: Сигурен ли си? 

МЕТОДИ: Сигурен. Врвев низ градината...кога одеднаш слушнав викотници и тропање. 

Се стрчав и јас натаму, кога гледам врволица луѓе собрани околу двајца што сметнуваа 

обесен од едно дрво. Го познав вднаш дека е Младичот и се замешав во симнувањето, но 

тој веќе беше мртов. Во пазувата му го најдов писмото и скришно го засолнав. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЛУКОВ: Во ова писмо , оној Младич ме нарекува... предател. И ми се заканува со 

Историјата. И порачува нејзе, на Историјата, да го задржи во убав спомен. Како 
Историјата да е споменарник или момински дневник. Е, драги мој,...Можеби, сето тоа, во 
некоја друга историја и да е ново. Во нашата-не е.Во македонската историја, драги мој, 
има само предатели...досега барем. И ти не кажуваш ништо ново со тоа што ме нарекуваш 
мене-предател. Кој знае, по ѓаволите, можеби и имаш право. Но, тоа не е најстрашното. 
Најстрашното е тоа што сево околу нас завршува како затворен круг. Денес еве и Ѓорче е 
мртов, мртов си и ти. Па сепак, никој не мисли дека сево ова е и некаков крај... 

 

 

1.1. Кој историски настан лежи во основата на драмата ,,Црнила “? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

А) Илинденското востание 

Б) Убиството на Ѓорче Петров 

В) Убиството на Димо Хаџи Димов                                                 

 

 

1.2. Што симболизира насловот на драмата ,,Црнила “? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

А) Предавствата во македонската историја 

Б) Мачниот живот на нашиот народ под турско ропство 

В) Тешкиот живот на македонската емиграција во Бугарија   



 

                                                       

1.3. Кога се случува дејството во драмата ,,Црнила“ ? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) По Втората светска војна 

      Б) Меѓу двете светски војни 

       В) Во 19 век                                                                                    

 

1.4. Што наоѓа Методи во пазувите на обесениот? 

      _____________________________________________         

 

 

1.5. Кого наоѓа Методи во Царската градина обесен ? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) Фезлиев 

      Б) Младичот 

       В) Иван                                                                                            
 

1.6. Како го нарекува Младичот Луков во писмото? 

 

      _____________________________________________          

 

1.7. Читајќи го иронично писмото од Младичот, Луков вели дека 

најстрашно е __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

1.8. Која форма на претставување на настанот е употребена во 

извадокот? 

         ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

       А) монолог 

       Б) дијалог 

        В) опис                                                                                              

 

 

 

                                                       

 



 

 

 
2. Прочитај го извадокот од поемата ,,Сердарот’’ од Григор Прличев и 
одговори на поставените прашања: 
 

Во пролетна вечер задумано почива една 

жена, седејќи на прагот. 

Со раце на колена, пушката светната ледна 

таа ја милува благо. 

 

На средна е доба; и јадра, и сосем здрава, 

кршна и херојски силна. 

Извајана е амазонската нејзина става: 

вистинска личота милна. 

 

Годините не ја намалиле нејзината убост; 

на лице свежест се гледа, 

младешката сочност не ја беше сменила грубост. 

Таа е кутрата Неда, 

 

несреќната, достојна мајка на Кузман. Седејќи 

в хаос од мисли мачни 

во земјата очите беше ги впила, бидејќи 

сонила соништа мрачни: 

 

Потпорните греди од нивната куќа се ведат, 

шумно се рушат во мракот, 

Сал насреде уште останала самотна греда, 

ама што потпира јако. 

 

Но и неа бесно огнооки змејови страшни 

силно ја тресат од темел 

и куќата, најпосле паѓа, а купишта прашни 

                                                           станаа гробови неми... 
2.1. Кој лик од наведениот извадок го сонува сонот? 

       __________________________________________              

 

2.2.Во кој период од развојот на македонската литература твори 

Прличев? 
      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

     А) реализам 

     Б) класицизам 

      В) романтизам/преродба                                                              



 

 

 

2.3. Што држи и милува на своите колена главниот лик во извадокот? 

       _______________________________________________     

 

2.4. Според жанрот (видот) делото е: 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) поема 

      Б) балада 

       В) роман                                                                                           

 

 

2.5. Која е симболиката на рушењето на потпорната греда во куќата? 

       _________________________________________________________ 

       _________________________________________________ 

    

 

 

2.6. Која стилска фигура е употребена при уривањето на главната греда 

во куќата? 
      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) хипербола 

      Б) метафора 

       В) персонификација                                                                      

 

 

 

2.7. За ова дело Прличев бил инспириран од: 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) средновековна литература 

      Б) народната песна за Кузман Капидан 

       В) Библијата                                                                                   

 

 

 

 



 

 

3. Прочитај го внимателно извадокот од романот и одговори на поставените 

прашања: 

 
Помислив дека треба само да се свртам и тоа ќе биде свршено. Но, цела една плажа 

треперлива од сонце ме притискаше одзади. Направив неколку чекори кон изворот. 

Арапинот не се помрдна....Поради оваа врелина што не можев веќе да ја поднесам, 

направив чекор напред...И овојпат, без да се подигне, Арапинот го извади својот 

нож...Светлината бликна врз челикот и тоа беше како долго светкаво острило што ме 

погоди во челото...Тогаш сè се заниша. Ја истресов потта и сонцето...Тогаш стрелав 

уште четирипати во неподвижното тело во кое куршумите се забуцуваа 

незабележливо. И тоа беа како четири кратки удари со кои почукав на вратата од 

несреќата. 

                                                                     ,,Странецот “ – Албер Ками 

 

3.1. Која форма на изразување е употребена во извадокот? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

     А) споредба 

     Б) раскажување 

     В) дијалог                                                                             

 

3.2. Кој лик се наоѓа кај изворот на плажата? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) Марија 

      Б) Ремон 

      В) Арапот                                                                              

 

3.3.Во кое лице раскажува нараторот во извадокот од романот? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) прво лице еднина 

      Б) второ лице множина 

      В) трето лице еднина                                                            

 

3.4. Што му пречи на Мерсо во тоа алжирско пладне? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) врелиот песок 

      Б) силното сонце 

      В) несредената плажа                                                            



 

 

3.5. Каде се случува дејството во наведениот извадок? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) на плажата 

      Б) во викендичката 

       В) во градот Алжир                                                                      

 

 

3.6. Кој е пресудниот момент Мерсо да посегне по пиштолот? 

       _________________________________________________ 

       _________________________________________________ 

 

 

 

3.7. Како Мерсо ги опишува четирите куршуми што ги испука во телото  

       на Арапот? 

      _________________________________________________ 

      _________________________________________________  

 

 

 

3.8. Која идеја лежи во основата на романот? 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

      А) човечкиот живот е апсурден 

      Б) патот до успехот е тежок 

       В) смислата на животот е во бракот                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II  1. Која гласовна промена ја забележуваш во зборот запче?  

(заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А.    Елизија 

Б.    Редување 

В.    Едначење по звучност 

 

2. Образувај именка од следнава придавка: 

         

        храбар______________________                                           

 

    3. Заокружи ја буквата пред реченицата во која е употребен заповеден 

начин: 

       А) Тие веќе ја направиле вечерата. 

       Б) Ако учевме, ќе положевме. 

       В) Сакав да одам на излет. 

        Г) Дојдете следната недела.                                                     

 

    4. На празната линија напиши го предлогот употребен во реченицата: 

        

      Фестивалот се одржа во Кан, Франција. 

      Предлог е зборот___________________                                

 

    5. Реченицата Ќе ти помогнам, бидејќи те почитувам според видот е: 

        ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

    

          А) временска зависносложена 

        Б) причинска зависносложена 

        В) условна зависносложена 

         Г) односна зависносложена                                                   

     

    6. Напиши синоними на следниве зборови:  

 

        темел ______________ 

        темнина____________                                                            

 

    7. Во синтаксата потцртаниот збор во реченицата Стариот замислено 

гледаше во далечината има функција на_________________ 



 

 

    8. Потцртај го зборот што не е правилно напишан: 

        килим    домаќин  келија  полноќен  кирија                        

 

 

  9. Според правописното правило за употреба на голема буква, кој од 

следниве зборови е напишан точно?  

(заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. европеец 

Б. Англичанец 

В. Охриѓанец 

 

 

10.Заокружи го точно напишаниот збор! 

А. Иљада 

Б. Фотеља 

В. Релјеф 

 

11. Според правилото за слеано и разделено пишување на зборовите, 

заокружи го точно напишаниот збор! 

А. Неможејќи 

Б. Микро скоп 

В. Неподготвен 

 

    12. Напиши го со зборови датумот на твоето раѓање! 

      

        _________________________________________________ 

 

13. Во кои примери ја забележуваш гласовната промена едначење по 

звучност?  

     ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

  

      А) .   судски, производство  

      Б)     сопче, блиска 

     В)     надежта, бегство                                                                  

 

 

 



 

14. Во реченицата Повторувањето е мајка на знаењето, потцртаните 

зборови се : 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      

       А) глаголски прилози 

      Б) глаголски придавки 

      В) глаголски именки 

      В) глаголски л-форми                                                                   

 

15. Потцртај го зборот што е интернационализам! 

      комуницира   сончоглед  маса  дрвја  разговарајќи               

 

16. Гласот Р има улога на самогласка во зборот: 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

      А) цреша 

      Б) црква 

      В) порта 

      Г) труп                                                                                              

 

17. Од следниве две реченици направи сложена условна зависносложена 

реченица!    

                                  Дојдете. Ќе играме карти. 

________________________________________________________ 

 

18. Заокружи ја буквата пред реченицата во која е употребен број за 

приближна бројност: 

      А) Вчера направив три торти. 

      Б) Во автобусот имаше седум-осум патника. 

      В) Татко ми има шеесет и девет години.                                   

 

                                                          

19. Потцртај го зборот што е правилно напишан: 

       

      ткаеа   баачка  пејач  стоји  направиа  сватив                         

 

 

20. Напиши антоними на следните зборови: 

      

      дебел__________________ 



      напад__________________                                                           

 

 

21. Потцртаниот збор во реченицата Тој човек направил многу добрини 

претставува:  

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) лично-предметна заменка 

      Б) лична заменка 

      В) показна заменка                                                                        

 

 

22. Реченицата Кога ќе дојдам, ќе разговарам со вас напиши ја во 

правилен ред ! 

_______________________________________________________   

 

23. Во реченицата Пишувај убаво употребен е :           

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) исказен начин 

      Б) можен начин 

      В) заповеден начин                                                                        

 

24. Заокружи ја буквата пред примерот во кој има правилна употреба на 

мала/голема буква! 

   

      А) Северно море 

      Б)  скопјанец 

      В) Прва Светска Војна 

      Г) спасовден                                                                                     

 

 

                                                        

25. На кој слог од крајот на зборот паѓа акцентот во македонскиот  

      литературен јазик? 

       ____________________________________________________ 

 

                                                           

26. Според лексичкото значење, зборовите убав -  грд се:   

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) пароними 

      Б) синоними 



      В) антоними 

      Г) хомоними                                                                                           

 

 

27. Во реченицата Патниците го продолжија патувањето, потцртаниот 

збор претставува: 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

       А) подмет 

       Б) прирок 

       В) предмет 

       Г) атрибут                                                                                       

 

 

28. Образувај глаголска именка од следниов пример: 

     

      спие_________________________________________                  

 

 

29. Која од наведените форми се употребува за посочување лица и 

предмети што се во непосредна близина на говорителот? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) клупите 

      Б) клупине 

      В) клупиве                                                                                        

 

     

 

                                                         

                                                           

30. Придавката песочен е : 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) односна 

      Б) описна 

      В) бројна 

      Г) заменска                                                                                  

 

 

31. Форма за суперлатив кај придавките има во примерот: 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

      А) најсвежи 



      Б) посвежи 

      В) свежи 

      Г) тазе                                                                                           

 

 

32. Непреоден глагол е : 

       (заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

      А) гради 

      Б) молчи 

      В) чита                                                                                            

 

33. Формата за 3 лице, еднина, минато неопределено свршено време е: 

      (заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

       А) испеков 

      Б) испекол 

      В) би испекол                                                                                 

 

 

34.  Која од следниве именки може да има и машки и женски род? 

       (заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

        А) мозок 

       Б) судија 

       В) жири 

       Г) сол                                                                                          

        

 

 

                                                             

35. Одреди го преносното значење на фразеологизмот Ги засука 

ракавите!_______________________________________________ 

 

36. Одреди го преносното значење на фразеологизмот зрно вистина! 

      _____________________________________________________  

 

37. Колку наречја постојат во македонската дијалектологија? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

       А) 5 

      Б) 3 

      В) 7                                                                                                     

 



 

38. Животот и делото на светите браќа Кирил и Методиј е опишан во 

делото:  

(заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. ,,О писменех’’ 

Б. ,,Панонски легенди’’ 

В. ,,За македонцките работи’’ 

 

 

 

39. Морфологијата се занимава со проучување на: 

 

 

40. Како се делат зборовите според морфолошката класификација? 

 

 

41.  Кои граматички категории ги разликуваат именките? 

 

 

42. Напиши ја вокативната форма на именката претседател. 

____________________________________________________ 

  

 

43. Која од следниве драми е напишана од Вилијам Шекспир? 

(заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. ,,Тартиф’’ 

Б.  ,,Хамлет’’ 

В. ,,Цар Едип’’ 

 

 

44. Која стилска фигура ја забележуваш во почетните стихови на епот 

,,Илијада’’: ,,Гневот, божице, спеј го на Ахила, синот Пелејев’’ 

(заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. Метафора 

Б. Апострофа 

В. Компарација 



 

45. Каква додадена морфема забележуваш во зборот проучи? 

(заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. Наставка 

Б. Претставка 

В. Инфикс 

 

 

 

 

 

46. Подмет во реченицата: Стефан често игра фудбал е зборот: 

          (заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. Игра 

Б. Стефан 

В. Фудбал 

 

 

47. Заокружи го зборот кој врши атрибутска функција во реченицата: 

Јас живеам во голема куќа. 

 

А. Голема 

Б. Куќа 

В. Во 

 

48. Автор на стихозбирката ,,Бели мугри’’ е поетот: 

         (заокружи ја буквата пред точниот одговор) 

 

А. Блаже Конески 

Б. Ацо Шопов 

В. Кочо Рацин 

 

 

49. Кои говори ги предлага Крсте Петков Мисирков, во делото ,,За 

македонцките работи’’, за основа на македонскиот литературен јазик? 

 

______________________________________________ 

 



 

34. Во кое наречје ќе го сместиш кумановскиот народен говор? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

       А) западно наречје 

      Б) северно наречје 

      В) источно наречје 

      Г) јужно наречје                                                                              

 

50. Кои говори од западното наречје се основа на нашиот литературен 

јазик?__________________________________________________ 

  

51. Која наука се занимава со начинот на пишување или зборување при  

      упоребата на јазикот? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

       А) стилистика 

      Б) семантика 

      В) лексикологија                                                                            

 

52. За кој стил се карактеристични зборовите молба, жалба, барање? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

       А) уметнички 

      Б) публицистички 

      В) административен                                                                      

 

53. Кој стил ја покрива областа на науката и образованието? 

      ____________________________________________________  

 

 

54. Автор на романот ,,Големата вода’’ е: 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

А. Антон Панов 

Б. Живко Чинго 

В. Ѓорѓи Абаџиев 

 

 

55.  На кое наречје припаѓа штипскиот говор? 

          ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

А. Западно наречје 



Б. Северно наречје 

В. Југоисточно наречје  

 

56. Кој функционален стил ги опфаќа сите области од општествено-

политичкиот живот? 

 

 

57. Во реченицата: Тој пристигна доцна вчера, прирокот е: 

           ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

А. Тој 

Б. Пристигна 

В. Доцна 

 

58. На кој период од развојот на македонската литература припаѓа 

авторот Блаже Конески? 

___________________________________________________ 

 

59.  Како се нарекува процесот на нормирање на македонскиот јазик, 

во кој значаен придонес има Блаже Конески? 

 

 

60. Напиши скратеници од зборовите доктор и година. 

____________________________________________________ 

 

61. На кој период од историјата на литературата припаѓа романот   

,,Чичко Горио’’? 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

А. Романтизам 

Б. Реализам 

В. Модернизам 

 

62.  Што е терцина? 

          ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

        А. Строфа од три стиха 

        Б. Песна од три строфи 

         В. Стих од три слогови 



 

63. На кој книжевно-уметнички правец припаѓа делото ,,Божествената 

комедија’’ од Данте Алигиери? 

____________________________________________________ 

 

64. Автор на антидрамата ,,Чекајќи го Годо’’ е: 

____________________________________________________ 

 

 
   

 

                                                                             

III 1. Прочитај го текстот и одговори на поставените прашања! 
 
        Уран 

 
         Уран е седма планета по оддалеченост од Сонцето, а трета по големина. Toj спаѓа во 

гасните џинови и го обиколува Сонцето на растојание од 2.866.000.000 км, односно 19,15 

пати подалеку од Земјата. Една негова година трае 83,83 земјини години. Околу својата 

оска се врти за 17 часа и 14 минути. 

         Оваа планета одбива околу 51% сончева светлина (албедо=0,51). Уран може да се 

види со голо око (но тешко може да се распознае од околните ѕвезди). Мал телескоп е 

доволен за малата точка да се претвори во мал диск. 

         Уран спаѓа во гасните џинови, како и Јупитер, Сатурн и Нептун. Се смета дека, како 

и Нептун, има мало камено јадро. На јадрото се надоврзува воден лед, метан и амонијак, 

кој постепено преминува во атмосферата. За разлика од останатите гасните џинови, Уран 

нема внатрешен извор на енергија. 

     Атмосферата се состои главно од водород (83%) и хелиум (15%), малку метан (2%), 

вода и амонијак има во трагови. Метанот во атмосферата ја дава неговата боја. Таа е 

транспаретна и чиста до големи длабочини каде се наоѓаат облаците од смрзнат метан. 

Ветровите на екваторот дуваат со брзина до 50 м/с, многу поспоро од другите гасни 

џинови. 

            До денес се откриени вкупно двесет и еден сателит. За разлика од останатите 

сателити кои своите имиња ги добиваат по митските ликови, урановите сателити ги 

добиваат имињата од делата на Шекспир и Александар Поп. Можат да се поделат во три  

групи. Првата група ја чинат десет внатрешни сателити кои се многу темни и мали: 

Корделија, Офелија, Бјанка, Кресида, Дездемона, Јулија, Порција, Розалинда, Белинда и 

Пак. Другата група ја чинат петте големи сателити: Миранда, Умбриела, Ариела, Титанија 

и Оберон. Третата група се надворешните сателити. 

  

1.1. Во редот на планетите, планетата Уран по големина е: 

      ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

       А) втора 



      Б) трета 

      В) седма 

      Г) петта                                                                                             

 

1.2. Освен Уран, кои други планети се сметаат за гасни џинови? 

       _____________________________________________________ 

 

 

1.3. Од кои елементи се состои главно атмосферата? 

        ____________________________________________________ 

 

1.4. Што нема Уран за разлика од другите гасни џинови? 

       _____________________________________________________ 

 

 

1.5. Колку вкупно сателити се откриени до денеска? 

       _____________________________________________________ 

 

 

1.6. Колку сателити ја сочинуваат првата група: 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

         А) 5 

         Б) 10 

         В) 15 

         Г) 20                                                                                                

 

1.7. По што ги добиваат имињата сателитите на Уран? 

       _____________________________________________________ 

 

 

 

1.8. За колку часа оваа планета се врти околу својата оска? 

       ( заокруќи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

       А) 14 часа и 17 минути 

       Б) 19 часа и 15 минути 

       В) 17 часа и 14 минути 

       Г) 83 часа и 17 минути                                                                  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

2. Прочитај го текстот и одговори на поставените прашања! 
 

Петра 
 

      Петра е напуштен древен град во денешен ордан. Се наоѓа во планинска долина на 

источниот дел на Види Араба, во која се преклопуваат патиштата кон Газа на запад, Бостра и 

Дамаск на север, Еилат на Црвеното Море и Персискиот Залив од другата страна на 

пустината. на 6 декември, 1985 година, Петра е вклучена во списокот на светското културно 

наследство на УНЕСКО. Овој град е едно од новите седум светски чуда. 

      Историјата на градот најтесно е поврзана со Набатејците. Според Библијата, областа на 

Петра е населена од Хоритите, но не е сигурно дали самиот град се споменува и во Стариот 

завет. Најстарите археолошки остатоци од ископувањата датираат околу 6 век п.н.е. Иако е 

познато дека во антиката бил главен град на Набатејците, нема многу сознанија за тоа како 

бил нарекуван од Семитите. Во елинистичкиот период бил познат под името Петра ( карпа ).  

      Како дел од Источната римска империја, околу 630 година, Петра била освоена од 

муслиманите. За време на Ерусалимското кралство она што останало од градот е заземено од 

кралот Балдуин I, а под контрола на крстоносците останува сè до 1189 година. 

      Познат е по градбите изделкани во карпи. Благодарение на поволната положба, низ Петра 

минували карвани од југот на Арабија кои пренесувале скапоцена стока: зачини и свила од 

Индија, слонова коска од Африка, бисери од Црвеното Море и темјан од Јужна Арабија. 

 

 

 

2.1. Кога Петра е вклучена во списокот на светското културно наследство  

       на УНЕСКО? 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

2.2.Од кога датираат најстарите археолошки остатоци од ископувањата? 

          
        ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

       А) 1189 година 

      Б) 6.12.1985 година 

      В) 630 година 

      Г) 6 век п.н.е.                                                                                     



 

 

 

 

 

 

2.3.  Што означувало името на градот во елинистичкиот период? 

 

        ____________________________________________________ 

 

2.4.  Каде се наоѓа древниот град Петра? 

         ____________________________________________________ 

 

2.5. Што пренесувале карваните од Јужна Арабија минувајќи низ 

        градот? 

       _____________________________________________________ 

       _____________________________________________________ 

 

 

2.6. На кој народ градот Петра бил главен град во антиката? 

 

       _____________________________________________________ 

 

 

2.7. Градот Петра спаѓа во редот на: 

       ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

        А) старите светски чуда 

       Б) новите светски чуда 

       В) современите градби 

       Г) древните опсерватории                                                           

        
 

 

2.8. Со кој народ е најтесно поврзана историјата на градот? 

 

        ____________________________________________________ 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

3. Прочитај го текстот и одговори на поставените прашања! 

                                                       

                                             

 

                                            Пештерата Постојна 

 

           Една од најголемите и најубави пештери во Европа и светот се наоѓа 

во Словенија крај градот Постојна.  

           Во варовитите карпи на оваа пештера, реката Пивка пред 100 илјади 

години направила прекрасни подземни резби на каменот. Оваа пештера има 

многу ходници и канали, но досега се откриени и проучени  околу 22 канали. 

Главниот канал во пештерата Постојна е долг 4.5 км и низ него се поминува 

само со мала туристичка железница. Тука и во лето и во зима температурата 

изнесува 8 степени Целзиусови. Секој посетител мора да облече топла 

гардероба што ја добива на влезот во пештерата. За оваа пештера се знае 

уште од 1213г., а во минатиот век е направена и железница и обезбедено 

осветлување на внатрешноста. 

Посебна атракција е „Човечката рипка“ – животно кое живее 

единствено во оваа пештера наталожена со сталактити и сталагмити. На десет 

километри од пештерата се наоѓа друга историска убавина – 

Претпештерскиот град. 

 

3.1. Каде се наоѓа пештерата Постојна? 

       ____________________________________________________ 

 

3.2. Пред колку години реката Пивка ги направила подземните резби? 

 

       _________________________________________________ 

 

3.3. Колку канали се откриени и проучени досега? 
        ( заокружи ја буквата пред точниот одговор ) 

 

         А) 10 

       Б) 16 

       В) 24 

        Г) 22                                                                                           



 

                                                        

3.4. Во кој период температурата во пештерата изнесува 8 степени 

       Целзиусови? 

 

       _____________________________________________________ 

 

 

3.5. Од кога се знае за постоењето на оваа пештера? 

 

       _____________________________________________________ 

 

 

3.6. Кое животно живее единствено во оваа пештера? 

 

       _____________________________________________________ 

 

 

3.7. Колку е долг главниот канал во пештерата? 

 

       _____________________________________________________ 

 

 

3.8. Која друга знаменитост се наоѓа во близина на пештерата Постојна? 

 

       _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


