
I дел (заокружи го точниот одговор) 
 

1. Како се дели праисторијата? 
а.   камено и метално време 
б.   палеолит и неолит 
в.   камено, метално и железно време 
г.    бакарно, бронзено и железно време 

2. Во плодните долини на р. Инд и Ганг била создадена државата на: 
а. Месопотамија     
б. Индија   
в. Кина   
г. Рим 

  
3. Царот Хамураби бил значаен вавилонски владетел поради: 
 
а. укинување на должничкото ропство        
б. наредбата да се изгради Вавилонската кула 
в. изградбата на Висечките градини   
г. донесување на законик 

 
4. Египјаните користеле за пишување: 

 
а. клинесто писмо и глинени плочки             
б. хиероглифи и папирус    
в. фонетско писмо и пергамент                     
г. кирилица и хартија 
 
 
5. Што се случило со Средното египетско царство, па тоа престанало да 

постои? 
 

а. било освоено од страна на грчките полиси  
б. било освоено од страна на Рим 
в. било освоено од Хиксите             
г. одредени номарси сакале повторно да се вратат на власт 
 
6. Пелопонеските војни се воделе помеѓу:  

а. Спарта и Атина  
б. Рим и Картагина  
в. Сумер и Акад  
г. Давидите и Ариевците  
 

 



 
7. Седиштето на врховниот Бог на Античките Македонци Диос се наоѓа во? 

а. Ајга 
б. Дион 
б. Пела 
г. Филипи                                                                                             

 
8. Кое е името на мајката на Александар Македонски? 

а. Касандра 
б. Олимпијада 

              в. Атина 
г. Хера                                                                                                 

 
9. Кој од наведените кралеви се смета за основач на старата македонска 

држава? 
а. Аминта III 
б. Александар I 
в. Пердика I 
г. Филип III                                                                                          
 

10. Што се случило со Античка Македонија во 148 година п.н.е. ? 
а. Загинал Кралот Филип V 
б. Апостол Павле почнал да го шири Христијанството 
в. Македонија станала римска провинција 
г. Римјаните Македонија ја поделиле на четири дела                 

 
11. Во 1453 г. Константинопол бил освоен од:  

а. Бајазит I 
б. Мурат II 
в. Сулејман Величествени 
г.  Мехмед II Освојувачот                                                                          
 
 
 

12. Одреди го периодот на самостојното владеење на Цар Самоил ? 
а. 969-1014 год. 
б. 976 -1014 год. 
в. 996-1014 год. 
г. 986-1014 год. 
 

13. Крстоносните војни се воделе за ослободување на: 
а. Константинопол 
б. Солун 
в. Ерусалим 

 

 

 

 

 

 

 



г.  Едеса 
 
14. Самостојни феудални владетели во Македонија во XIII век биле: 

 
а. Добромир Хрс, Добромир Стрез и Алексиј Слав   
б. Волкашин, Углеша и Јован Оливер 
в. Марко, Јован и Константин Драгаш 
г. Добромир Хрс, Волкашин и Јован Углеша 

 
15.  Кралот Марко загинал во битката кај: 

а. Битката кај реката Марица во 1371 година 
б. Битката кај Косово Поле во 1389 година 
г. Битката кај Саурското поле во 1385 година 
б. Битката кај Ровине во 1395 година 
           

 
16. Кога била укината Охридската Архиепископија? 

а.1752 год. 
б.1767 год. 
в.1783 год. 
г. 1776 год.  

                    
17. Кој од наведентите личности бил водач на Јакобинците и ја вовел 

Јакобинската диктатура? 
 
а. Жан Пол Мара 
б. Максимилијан Робеспјер 
в. Жорж  Жак Дантон     
г. Жорж Август Кутон                                                                         

 
18. Кој бил првиот председател на САД ? 

а. Џорџ Вашингтон 
б. Бенџамин Франклин 
в. Абрахам Линколн 
г. Франклин Рузвелт 
 

19.  Ропството во САД било укинато од: 
 
а. Џорџ Вашингтон 

     б. Бенџамин Франклин 
     в. Абрахам Линколн 
     г. Франклин Рузвелт 
 
20. Октомвриската револуција во Русија во 1917 г.  била предводена од: 

 

 

 

 



а. Лав Троцки 
б. Јосиф Висарионович Сталин 
в. Николај Иванович Бухарин 
г. Владимир Илич Ленин 
 
                                                                              

                                                                            
21. Колку дена траеше Крушевската Република ? 

а.12 дена 
б.10 дена 

              в.15 дена  
г. 20 дена                                                                                                     

 
22. По поразот кај Ватерло во 1815 год. Наполеон Бонапарта бил испратен 

во заточеништво на островот: 
а. Корзика 
б. Света Елена 
в. Елба 
г. Сицилија  

 
23. По завршувањето на Првата балканска војна бил склучен: 

 
а. Букурешки мировен договор 
б. Санстефански мировен договор 
г. Лондонски мировен договор 
д. Версајски мировен договор 

 
 

24. Разловечкото востание започна? 
а. Мај 1876 год. 

              б. Јули 1878 год. 
в. Октомври 1880 год. 
г. Август 1870 год.                                                                                

 
25. Кој ги извел динамитните акции во Солун на 29 Април 1903 година? 

а. Врховистите 
б. Лозарите 
в. Гемиџиите 
г. Централистите                                                                                  
 

26.  Во кој град е роден Гоце Делчев ? 
а. Кукуш 
б. Серес 
в. Драма 

 

 

 



г. Солун                                                                                                   
 

27. Кој војвода на 12 Август 1903 година со целата чета загина на Мечкин 
Камен ? 

а. Даме Груев 
б. Питу Гули 
в. Никола Карев 
г. Христо Чернопеев     

 
28. Од кои држави беше формиран Тројниот сојуз (Централни сили) во 

1882 година? 
 
а. Франција, Русија и Англија 
б. Германија, Англија и Русија 
в. Германија, Австро-Унгарија и Италија 
г. Франција, Италија и Австро-Унгарија                                                                       

 
29. Кога е извршен атентатот врз австроунгарскиот престолонаследник 

Франц Фердинанд? 
 

а. 28 Јуни 1914 год. 
б. 20 Јули 1914 год. 

     в. 22 Август 1914 год. 
г. 15 Септември 1914 год.       

 
30.  Друштвото на народите било формирано за време на: 
 
 

а. Берлинскиот Конгрес 
б. Париска мировна конференција 
в. Самит на неврзаните 
г. Техеранска конференција 

 
 
                                                            

 
31. Кој ја формирал првата партизанска група во Пиринскиот дел на 

Македонија за време на Втората светска војна ? 
 

а. Гроздан Николов 
              б. Константин Кантарџиев 

в. Иван Козаров 
г. Никола Калапчиев                                                                         
 

 

 



32. Кога капитиулира фашистичка Италија? 
а. 8 август 1943 год. 
б. 19 Август 1943 год. 
в. 8 Септември 1943 год. 
г. 1 септември 1943 год.                                                                     
 
 

33. Каде се наоѓа седиштето на ООН? 
а. Брисел 
б. Стразбур 
в. Њујорк 
г. Париз                                                                                                
 

 
34. За Председател на Президиумот на АСНОМ е избран? 

а. Методија Андонов Ченто 
б. Панко Брашнаров 
в. Михајло Апостолски 
г. Страхил Гигов                                                                                      
 

35. На 19 март 1943 година во Тетово била формирана: 
     а. Социјалистичката партија на Македонија 
     б. Комунистичката партија на Македонија 
     в. Народна федеративна партија на Македонија 
     г. Македонска револуционерна организација 
 

36. Кој беше првиот космонаут што полета во Вселената? 
а. Јуриј Гагарин 
б. Нил Армстронг 
в. Едвин Олдрин 
г. Герман Титов                                                                                         
 

37. Кога се одржа референдумот за сувереност и независност на Р. 
Македонија? 

а. 16 Април 1991 год. 
б. 8 Септември 1991 год. 
в. 17 Ноември 1991 год. 
г. 15 Септември 1991 год.                                                                         
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
II дел (одговори на поставените прашања според наведените документи) 
 
36. Врз основа на карикатурите одговори на долунаведените прашања: 
 

   

       КАРИКАТУРА 



 
 

 
 
 
36. 1. За кој период се однесуваат карикатурите и помеѓу кого бил склучен 
сојуз и против кого? 

          КАРИКАТУРА 



_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
36. 2. Кога и која војна ја започнале овие сојузници? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
36.3 Дали по завршувањето на војната имало несогласувања помеѓу 
сојузниците и ако имало што предизвикале тие несогласувања? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
37. Анализирај ја картата и врз основа на неа одговори на следните 

прашања 

 
37.1 За кој период од македонската историја се однесува оваа карта? 

_______________________________________________________________ 
 

37.2 Кој ги извршил освојувачките походи за територијално проширување? 
_______________________________________________________________ 

37.3 По што е значајна битката кај реката Граник и во која година се 
случила? 
_______________________________________________________________ 
 

37.4 По што е значајна битката кај Гавгамела и во која година се случила? 
_______________________________________________________________ 



37.5 До каде стигнала војската со освојувачките походи и како и кога таа се 
повлекла? 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

38. Како се нарекува оваа армија и од кого е формирана? 
____________________________________________________________ 

38.1 Дали покрај воените реформи, владетелот (напиши го неговото име) 
извршил и други реформи во државата? 
_______________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

39. Опиши ги границите на Македонското средновековно царство. Против 
кого војувал цар Самуил и кои се поважните битки? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 



III дел (Во празниот простор на речениците испиши ги бараните податоци) 
 

Дополни ги следните реченици: 
 

40. Најстар сумерски еп е епот за  
 _________________________________ 

41. Римската аристократска република била прогласена во___ г.п.н.е, 
откако бил протеран римскиот крал _________________________ 

42. Врховен Бог во стариот Египет е 
_______________________________________ 

43. Населението во Спарта се делело на слободни:_________________ и 
______________ и неслободни_____________ 

44. Во Атина откако евпатридите ја укинале монархијата и вовеле 
република извршната власт ја предале на  ___________________________ 

 
45. Периодот на Октавијан Август е познат како 

_____________________________ 
46. Во 395 год. Римската Империја се била поделена на  

_____________________________ 
47. Христијанството е прогласено за рамноправна религија во 

_________________за време на Императорот _____________________________ 
     48. Христијанската црква во 1054 год. се подели на 
__________________________ __________________________________ .                                                                     
 
     49. Во I век од новата ера Христијанството во Македонија го ширел 
_________________________________________ . 
    50. Во IX век најголема улога во покрстувањето на Словените во Македонија 
одиграле солунските браќа ____________________________________________ 
    51. Според житието на Св. Климент за седум години 
обучиле________________Словенски свештеници и Охридската Книжевна Школа 
станала__________________________________________________________ 
    52. Св. Наум починал_________________а погребан од Св. Климент во 
црквата___________________________________                                                         
    53. Браќата Св. Кирил и Св. Методиј ја составиле азбуката 
_____________________ од ______ букви. 
54. Богомилите се делеле на ______________________________________ 
    55. Битката на Беласица се случила __________________ (дата, месец и 
година). 
    56. Во битката на Беласица биле ослепени _____________ војници на Самоил, 
од страна на Византискиот император ______________ .                                                
    57. Со одредбите на Санстефанскиот мировен догоовор се предвидувало да 
се прогласат за независни: 
_______________________________________________________ и требало да 

 



биде создадена државата ______________ во чии рамки влегувале територии од 
_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
   58. На Берлинскиот конгрес во 1878г. за независни држави биле прогласени 
_________________________ 
____________________________________. 
   59. На Лондонската мировна конференција било решено 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
   60. Од одлуките на Лондонската Мировна конференција не била задоволна 
____________ поради тоа што сметала дека 
_________________________________ и затоа таа им објавила војна на 
_______________________________________. 
   61. Разловечкото востание започна во ____________ година, на чело со 
______________________________________________________________ 
   62. Кога започна Кресненското востание ______________ година, за водач е 
прогласен ____________________________________________ 
   63. Смилевскиот конгрес е одржан во ________________ ( дата, месец и 
година) 
   64. На Рилскиот конгрес организацијата ТМОРО е преименувана во 

________________                                                                               
   65. Причини за Првата Светска Војна биле 
____________________________________________________________________, 
додека повод бил __________________________________________. 
   66. Солунскиот Фронт за време на Првата Светска Војна се протегал од 
_____________________________________ до ___________________________ 
на Егејското Море. 
   67. Во 1925 година бил отпечатен буквар на Македонски јазик наречен 
____________________________. 
   68. Кој е автор на стихозбирката “Бели Мугри”: 
______________________________     
   69. Втората Светска Војна започна на ____________________(датум, месец и 
година), и заврши на ______________________________(датум, месец и година). 
   70. Советскиот Сојуз бил нападнат  од Германија на 
______________________________ ( датум, месец и година), и планот за 
нејзиниот напад бил наречен____________________________________. 
   71. Во Нинберг им се судеше на 
________________________________________, во _______________ година. 
   72. Пресвртница во Втората Светска Војна претставува ___________________ 
битка која се случила во _____ година. 
   73. Од 31 Јануари до 25 Февруари 1944 година во Македонија трае 
___________________________. 

 



   74. Во Ноември 1943 година е формиран иницијативниот одбор со 
претседателство на _____________________________________, од 
_____________________члена. 
   75. Кога започна првото заседание на АСНОМ ____________ (датум, месец и 
година), а го отвори учителот 
______________________________________________ 
   76. Градот Скопје е ослободен на _________________________ (датум, месец и 

год.) 
   77. Мировната Конференција по Втората Светска Војна е одржана во 
_____________________ од ____________________ (датум, месец и год.)  
   78. ООН е формирана ________________ година, со седиште во 

_________________ 
   79. Иницијатори за формирање на неврзаното движење во светот 
се_______________________________________________________________ 
   80. По налог на Хари Труман (претседателот на САД) биле фрлени 

___________бомби во градовите ______________________ 
 
   81. Берлинскиот ѕид е срушен _______ година. 
   82. Кога е спроведен референдумот за независност во Р.М 
________________________________________ ( датум, месец и година). 
   83. Какви типови на миграции постојат во Р. Македонија 

_______________________ 
   84. Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје бил основан во ___година.                      
 

85.  Пунските војни се воделе помеѓу   
________________________________________________ 

86. Најголем придонес за обединувањето на германските земји имал 
прускиот канцелар_____________________________                             

87. Првата индустриска револуција започнала во _____________________ 
88. Независноста на САД била прогласена на 04.07.1776 со 

____________________________ 
89. Во 1804 година за Император на Франција се прогласил 

________________ 
90. По мировниот конгрес во Виена во 1815 год. во Европа бил 

реставриран______________________ 
91. Во 1912 четири држави од Балканот _____________________________ 

(наведи ги државите) склучиле Балкански сојуз и и објавиле војна на 
________________________ и со тоа ја започнале 
_________________________војна. 
92. По завршувањето на Втората Балканска војна се склучил 

___________________________________ (наведи кој мировен договор) 
93. Француската буржоаска револуција започнала на 

______________(ден, месец и година) со напад на 
________________________________ 



94. Во 1689 година во Македонија  било кренато ____________________ 
(наведи кое востание). Водачот на востанието ____________ од страна 
на австрискиот цар Леополд бил прогласен за ______________________. 

95. Ајдутските дружини се собирале околу ____________, а се растурале 
околу ______________.  

96. Македонската револуционерна организација била формирана во 
градот___________ на ________________ (ден, месец и година) и нејзини 
основачи биле ________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 

97. Највисок орган на Македонската револуцонерна организација бил 
___________________________. 

98. Во 1901 година во пиринскиот дел на Македонија од страна на четата 
на Јане Сандански била киднапирана ________________________________ 
и за нејзин откуп  Организацијата добила 
_____________________________. 

99. На 26.07.1903 година на ________________________________ 
(напиши каде) Главниот штаб донел решение да се започне со востание на 
верскиот празник _________________. 

 
100. Илинденското востание било објавено со ________________________ 

 
________________________________ и востаничкиот центар се наоѓал во 
селото_________________. 
 

101. Прв претседател на Крушевската република бил _________________ 
a Советот на Крушевската Република бил составен од 
 

102. За време на Крушевската република од страна на востаниците бил 
испратен повик до муслиманското население во околните села,   кој е 
наречен _________________________  

103. На чело на Народната федеративна партија која била формирана во  
1909 година стоел_____________________ 

104. Вооруженото востание во Македонија, за време на Втората светска 
војна започнало на ___________________(ден, месец и година) со напад на 
__________________________________________ 

105. Преспанското советување на ЦК на КПМ се одржало 
на_____________________(ден, месец,година) и биле донесени следните 
решенија________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

106. На Славеј Планина _____________________(ден, месец и година) 
била формирана воената единица _____________________. 

107. Февруарскиот поход бил изведен со цел да _____________________ 
_______________________________________________________________ 



108. Петнаесетиот македонски корпус со 22 илјади борци бил испратен на 
_____________________(допиши кој фронт) 

109. На првото заседание на АСНОМ кое се одржало 
на________________(ден,месец и година) во _____________________ биле 
донесени вкупно__ решенија, а АСНОМ било прогласено за  ____________ 
__________________________________________. 

110. Потсдамската конференција се одржала во ______(месец и година) и 
на неа присуствувале ____________________________________________ 
_____________________ и било решено _____________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

111. САД влегла во Втората светска војна, откако __________ ја нападнала   
воената база __________ на _______________(ден, месец година) 

112. Операцијата Оверлорд (на Западен фронт) од страна на сојузничките 
војски започнала на _____________________(ден,месец,година) 

113. Со капитулацијата на ____________ , Втората светска војна завршила 
на _____________________(ден,месец, година) 

114. На чело на Комунистичката партија на Југославија бил 
_____________________ 

115. Студената војна започнала во ______ година, со говорот на Винстон 
Черчил во Фултон, кога ги повикал западните земји __________________ 
_______________________________________________________________ 

116. Иницијатори на движењето на неврзаните биле 
________________________________________________________________
_________________________________________ (напиши ги имињата на 
претседателите и од кои држави биле тие) 

117. Со договорот во Мастрихт во 1991г. била формирана ______________. 
118. Реформацијата против Католичката црква, започнала во ________ 

година кога _____________ ги истакнал своите 95 тези на вратата на 
катедралата во Витенберг (Германија). 

119. Кристофер Колумбо со три каравели кои ги добил од _____________ 
____________ во ________ година пристигнал во_______________ и 
верувал дека го открил морскиот пат до ______________. 

120. Шпанскиот освојувач Фернандо Кортез во 1521 година ја уништил 
државата на _______________. 
 
 

 
 
 
 

 


