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Вовед
Програмата по француски јазик за основно образование на возрасните е изградена со структура составена од детални очекувани резултати од учењето (РУ), кои произлегуваат од подрачјата, темите и 
содржините утврдени со Програмата за редовно основно образование - изготвена од Бирото за развој на образованието на Република Северна Македонија. 

Програмата овозможува примена на мерки за признавање на претходно стекнато неформално и информално учење. За таа цел, програмите за возрасните се изградени во шест нивоа, а бројот на нивоа 
зависи од природата на предметот и обемот на содржините.

Програмата по француски јазик – како втор странски јазик – е конципирана на начин што темите, содржините и соодветните на нив резултати од учењето се распоредени во четири нивоа, почнувајќи од 
трето до шесто ниво. Тоа овозможува оптимална диференцијација при проценувањето на постојните знаења и вештини и оптимално напредување низ нивоата. 

Програмата по француски јазик е организирана во шест подрачја. За секое подрачје, во согласност сосоодветните теми или содржини, дефинирани се очекувани резултати од учењето и критериумите 
за оценување. Очекуваните резултати од учењето претставуваат стандарди за знаењата, вештините и компетенциите кои кандидатите треба да ги постигнат за секое ниво и на крајот на процесот на 
стекнување на основно образование.

Со цел да одговори на потребите на возрасните и на барањата со кои тие се соочуваат за активно вклучување во општествените процеси и на пазарот на трудот, во програмата се инкорпорирани соодветни 
резултати од учењето за клучните компетенции. 

Резултатите од учењето се операционализирани преку критериумите за оценување, кои претставуваат конкретни мерки за процена на постигањата на кандидатите. За секое ниво, одредени се 
елементарни резултати од учењето, означени со кратенката ЕРУ, кои претставуваат минимални стандарди кои кандидатите треба да ги постигнат за преод на повисоко ниво.

Дополнително, во Програмата се дадени примери за задачи или прашања за секој резултат од учењето. Тие треба да им служат на спроведувачите на Програмата како модел при проверката дали 
кандидатите ги постигнале очекуваните резултати од учењето.

Целите на Нацрт-програмата по француски  јазик се кандидатот/кандидатката:

• Да формира елементарни навики и способности за слушање, говорење, читање и пишување на француски јазик;
• Да се оспособи за комуникација со другите, да ја почитува многујазичноста и да ја збогатува општата и јазичната култура; 
• Да развива способности за поврзување на стекнатите знаења од мајчиниот јазик, првиот странски јазик и другите предмети при совладување на францускиот јазик;
• Да се оспособи за комуникација со другите на француски јазик;
• Да формира критички однос кон својата и туѓите култури и традиции и да се оспособува за почитување на разликите;
• Да се стимулира изучувањето на францускиот јазик;
• Да се развива интерес кон земјите во кои се зборува француски јазик поради собирање информации од различни извори на тој јазик и развивање меѓукултурни врски.



НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

5



НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

6

Шема на предлог-програмата за возрасни за француски  јазик

Подрачје

Лексички единици Граматички структури Слушање со разбирање Говорење Читање Пишување Ниво

Јас и другите
(име, возраст, пол, 
националност, физички 
опис,  семејство)

Мојот свет
(дом, 
секојдневни
активности, вкусови)

Слободно
време
(спорт, музика, 
филм, интернет)

Календар
(годишни времиња,
месеци, денови, час, 
празници)

Опкружување
(природа, земја, град, 
село, превозни средства )

Фонетика
Француска  азбука; Пишување и изговор;
Споредување на францускиот и на 
македонскиот фонетски систем.
Акцент и интонација. 

Морфологија
Член - определен и неопределен член 
Именки - род и број.
Придавки - описни придавки, присвојни 
придавки, сложување на придавките.
 Заменки - лични заменки
 (on = nous).
Броеви
Правопис и изговор на броевите од 1 до 100.
Глаголи- помошните глаголи avoir  être во 
сегашно време,
Глаголите од првагрупа и најчестите 
неправилни глаголи во сегашно време, 
impératif – заповеден начин;
Блиско идно време(futur proche ).
Прилози -aujourd’hui, demain, ici, là, toujours, 
bien, mal, beaucoup. 
Предлози - à, de, en, sur, dans, chez devant, 
derrière.
Синтакса
Прости и проширени реченици; Исказни, 
извични, прашални и одречни  реченици.

Идентификува  невербални елементи 
во комуникацијата ( гестови, мимики и 
др.); Слуша едноставни и куси искази  и 
дијалози со основни интонациски модели,  
едноставни описи на лица, на ситуации 
или места; Невербално да реагира на 
поставената задача; 
Користи најчесто употребуван вокабулар 
и едноставни реченици врзани за 
секојдневни ситуации од непосредната 
околина;
Идентификува  едноставни описи на лица, 
ситуации или места; Глобално ја толкува 
содржината на краток исказ, приказна или 
дијалог во познати ситуации ако се зборува 
бавно и јасно;
Идентификува информаци во краток исказ/ 
текст; 
Започнува да гради сопствена стратегија за 
разбирање при слушање. 

Реагира на упатствата дадени од наставникот или 
друг соговорник; Одговара на едноставни прашања 
врзани за позната тема;  
 
 Именува предмети и појави од непосредната 
околина; Репродуцира едноставни реченици, води 
елементарни разго - вори на познати теми; 
Дава едноставни описи на лица, ситуации и места од 
блиската околина употребувајќи познат вокабулар; 
Прави кратки монолошки искази кога зборува за 
сегашни или идни настани, употребувајќи едноставен 
вокабулар и кратки реченици;
Создава сопствени стратегии за усно изразување.

Чита и толкува едноставни 
реченици и куси текстови 
со усвоената лексика;
Пронаоѓа конкретни 
информации во 
едноставни, материјали, ја 
идентификува содржината 
на едноставни покани, 
разгледници или кратки 
писма; Изградува 
постепено сопствени 
стратегии за разбирање 
при читање.

Пишува 
кратка порака, 
писмо,потпирајќи се 
на дадени модели; 
Опис; 
Пополнува 
едноставни 
формулари со 
биографски 
податоци;  Пишува 
почитувајќи ги 
основните правила 
на францускиот јазик 
и правопис и користи 
едноставни јазични 
средства.
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Професии

Храна
(прехранбени продукти, 
пијалаци, оброци, рецепти)

Моето тело
(делови од човечкото тело, 
здравјето на човекот)

Слободно
време
(спорт, музика, кино, 
театар, компјутер и 
интернет)

Календар
(годишни времиња, 
временска прогноза, 
месеци, денови)

Празници, традиции 
(Нова година, Божиќ, 
Велигден, Бајрам и други 
национални празници во 
Франција и во Северна 
Македонија)
 
Опкружување
(природа, пејзажи и 
животни)

Фонетика
Изговор на посложени консонантски групи;
Акцент и 
интонациски конструкции. 

Морфологија
Член - партитивен (делбен) член.

Именки
Род и број кај именките.

Придавки
Усогласеност на придавките по род и број; 
Описни и показни придавки.

Заменки
Значење и употреба на лични и  релативни 
заменки;
Употреба на en, y.

Броеви - редни броеви 

ГлаголиМинато и идно време; Употреба на  
passé composé  со avoir само со правилните 
глаголи. 

Прилози- aujourd’hui, demain, hier.

Синтакса
Прости и проширени реченици; Исказни, 
извични и прашални реченици.

Толкува кратки текстови и искази;
Одговара на прашања и упатства од 
наставникот; 
Издвојува клучни информации од слушнат 
текст;
Гради сопствена стратегија за слушање со 
разбирање.

Води елементарен разговор на познати теми;
Дава едноставни описи на лица, предмети и 
ситуации;
Одговара на едноставни прашања;
Опишува илустрација употребувајќи едноставни 
јазични средства; Прави кратки монолошки искази 
кога зборува за сегашни, минати или идни настани, 
употребувајќи едноставен вокабулар и кратки 
реченици; Создава сопствени стратегии за усно 
изразување.

Ја толкува содржината на 
едноставни текстови;
Наоѓа конкретни 
информации во краток и 
секојдневен материјал
(мени, ТВ- програми, 
плакат итн.); 
Ја идентификува  
содржината на едноставни 
напишани текстови од 
типот на пораки, честитки, 
кратки пријателски писма.

Се претставува 
со основни 
информации;
Пишува кратка 
порака, СМС, писмо 
според даден модел;
Пишува почитувајќи 
ги основните правила 
на францукиот 
јазик и правопис и  
користи едноставни 
јазични средства.

4
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Слободно време (хоби, 
интереси, забава, музика, 
филм, театар, печат, 
телевизија, интернет) 

Животна средина-
(загадување и заштита)

Модерна технологија – 
(апарати и предмети од 
современото живеење, 
форми и материјали)
 
Географија на Франција- 
(позначајни региони, 
градови, планини,реки,  
соседни земји)
 
Исхрана- (прехранбени 
производи, пијалаци, 
оброци, рецепти и мени во 
ресторан)

Фонетика
Продлабочување на знаењата за правилен 
изговор; Корекција и усовршување на 
изговорот на француските фонеми, на 
прозодиските елементи; Правила за 
поврзување при читање (liaison).
Морфологија
Придавки
Компаратив
Броеви Заменки
Присвојни и показни заменки на ниво на 
препознавање.
Глаголи
Употреба на
 imparfait 
,futur simple, conditionnel présent; Употреба на  
passé composé  со être. 
Прилози – прилози за начин на –ment; 
Одречни реченици со personne, rien, jamais, 
plus. 

Распознава едноставни и чести изрази;
Идентификува  информации од дијалози и 
медиуми;
Со помош на контекст, интонација, 
интернациона-лизми делумно разбира 
непозната содржина;
Издвојува клучни информации од слушнат 
текст.

Прераскажува краток и едноставен текст;
Опишува секојдневни активности со познат 
вокабулар;
Користи различни компензаторски стратегии( 
мимики, гестови) за дополнително објаснување  на 
искажувањето;
Употребува едноставни и секојдневни учтивни форми 
на комуникација;
Се распрашува и објаснува. 

Глобално ја идентификува 
содржината на едноставни 
текстови, проследена со 
визуелен документ;
Наоѓа конкретни 
информации во краток и 
едноставен текст;
Извлекува заклучок за 
значењето на зборот 
според контекстот. 

Пишува кратки и 
едноставни пораки,     
(извинување, 
благодарност, 
прифаќање и 
одбивање) писма;
Пополнува 
формулари; 
Пишува почитувајќи 
ги основните правила 
на францукиот јазик 
и правопис и користи 
едноставни јазични 
средства.
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Секојдневен живот 
(активности, забава, спорт, 
интернет, пријатели)

Патувања
(одмор, екскурзии, 
туристички дестинации)

Култура
(значајни личности од 
науката и уметноста, 
книги, кино, театар)

Видови комуникации
(СМС- пораки, е-mail, 
телефон, интернет)

Фонетика
Усовршување на изговорот на француските 
фонеми, на прозодиските елементи; Правила 
за поврзување при читање (liaison).
Морфологија
Придавки Компаратив и суперлатив
Заменки
Неопределени заменки;
Прашални заменки;
Заменки за директен и за индиректен 
предмет;.
Повторување на прилошките заменки en и y 
Глаголи
Повторување и проширување за основните 
глаголски категории.
Синтакса
Целни реченици; Причинско-последични  
реченици.

Следи кратки упатства, изрази од 
секојдневието кога се изговорени јасно и 
полека;
Идентификува информации во краток 
исказ/ текст на стандарден француски 
јазик 

Води краток и едноставен дијалог;
Користи компензаторски техники (гестови, 
мимика);Употребува едноставни формули за 
секојдневно општење;Прераскажува едноставен и 
краток текст.

Ја идентификува 
содржината на едноставни 
текстови;
Наоѓа конкретни 
информации во краток и 
едноставен текст;
Извлекува заклучок за 
значењето на зборот 
според контекстот.

Пишува кратки и 
едноставни пораки, 
писма;
Пополнува 
формулари;
Доизградува 
сопствени стратегии 
за содржајно и 
коректно изразување 
во пишана форма.

6
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ПРОГРАМА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 

Под-рачје Тема /Содржина Резултати од учењето Критериуми за оценување Примери за задача Ниво

ЛЕ
КС

ИЧ
КИ

 ЕД
ИН

ИЦ
И

Јас и другите
(име, возраст, пол, националност 
физички опис,  семејство)

ЕРУ - Се претставува себеси и членовите од 
своето семејство.

На поставено прашање дава 
конкретен одговор за себе. 

Répondez  aux  questions. (Одговорете на прашањата.)
Comment vous vous appelez? / Quel âge avez-vous? 3

На дадена слика може да препознае 
членови од семејството.

Où est le père?  (Каде е таткото?) 

Се претставува себеси (име, години, 
националност).

Препознава зададени прашања и  
идентификува точни информации за 
себеси.

Soulignez les réponses: (Подвлечете ги  одговорите:)
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 Л
ЕК

СИ
ЧК

И 
ЕД

ИН
ИЦ

И

Мојот дом (видови на простории 
во домот).

ЕРУ - Препознава  различни видови на  
простории во домот.

На зададена слика може да 
препознае различни видови на 
простории во домот.

Reliez les mots aux images: (Поврзи ги зборовите со сликите:)

Именува различни простории во домот.
На зададено прашање може да даде 
одговор за различни простории во 
домот.

Quelle est votre pièce de la maison préférée?
Combien de  chambres vous avez ?
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Календар
(годишни времиња,
месеци, денови)

ЕРУ - Препознава годишни времиња, месеци 
и денови. 

На зададено прашање кое се состои 
од денови, месеци и годишни 
времиња може да го издвои денот.

Entourez le jour de la semaine: (Заокружи го денот од неделата:)
a. Janvier 
b. Lundi
 c. Avril

Именува годишни времиња. На поставено прашање дава одговор 
за омиленото годишно време.

Quelle est ta saison préférée? (Кое е твоето омилено годишно време?)

Препознава и подредува месеци во правилен 
редослед.

На зададена задача ги подредува 
месеците во правилен редослед.

Classe les mois dans l’ordre chronologique. (Напиши ги месеците во точниот редослед.)

Именува денови од неделата. 
На поставени прашања може да 
одговори за кој ден од неделата се 
зборува.

 Répondez aux questions suivantes:(Одговорете на следните прашања:)
On est quel jour aujourd’hui?
Après mardi, c’est quel jour?
Quels sont les jours de week-end ?

Бои Препознава и именува различни бои. Разликува различни бои кај предмети 
од секојдневјетo.

Quelles sont  les couleurs du drapeau français ? (Кои се боите на француското знаме?)
Bleu, blanc, rouge
Rouge, bleu, violet
Orange, bleu, marron
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Француска  азбука (пишување, 
изговори споредување на 
францускиот со македонскиот 
фонетски систем)

ЕРУ- Го спелува своето име и 
презиме. Спелува и име и презиме. Pouvez-vous épeler votre nom de famille s’il vous plaît? (Можете ли да си го спелувате вашето 

презиме, ве молам?) 3

Ја помни француската азбука 
и правилно го користи 
француското писмо.

Може да спелува дадени зборови.

épeler  les mots suivants: (Спелувај ги следните зборови:)
Livre
Maison
Fille

Член – (определен и 
неопределен член, слеан член)

ЕРУ- Ги препознава формите за 
определен и неопределен член.

Може да разликува машки од женски род кај 
именките преку членот што стои пред нив.

Classez les mots masculins et féminins. (Подели ги на машки и на женски род зборовите.)
Le chien  la femme    le stylo     l’élève
l’ami    la gomme   la  jupe
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Заменки 
( лични заменки)

ЕРУ- Ги препознава личните 
заменки.

На дадени зборови може да ја препознае и 
заокружи личната заменка.

Entoure le pronom personnel.(Заокружи ја личната заменка.)
a.Leur      b.Nous      c.  Stylo

Прави разлика помеѓу личните 
заменки Je/tu.

Едноставни реченици на македонски може да 
ги преведе на француски јазик.

Traduis les phrases suivantes.(Преведи ги следниве реченици.)
1.Јас сум Марко.
2.Ти си Ана.

Ја разбира употребата на 
on=nous.

Во дадени реченици може да ги замени 
именките со on.

Quelle est la phrase correspondante?
-On est  en classe d’angais. 
a)  Je suis en classe d’anglais.
b) Nous sommes en classe d’anglais.
c) Tu es en classe d’anglais.

Може да замени именки со 
лични заменки. Дадени именки ги заменува со лични заменки.

Remplacez  les noms avec des pronoms personnels correspondants: (Замени ги именките со 
соодветни заменки:)
M. Bovais-
La soeur-
Pierre et moi-

Во посложени реченици, може 
да ги препознае именките и да 
ги  замени со соодветни лични 
заменки. 

Во дадени реченици може да ги замени 
именките со соодветни лични заменки.

Complétez les phrases avec des pronoms personnels correspondants: (Дополни ги речениците со 
соодветна лична заменка:)
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Броеви
(правопис и изговор на броевите 
од 1 до 10) ЕРУ - Знае да изброи до 10. Може да ги подреди напишаните броеви по 

ред. 

Mets les nombres en ordre: (Подреди ги броевите:)

Броеви
(правопис и изговор на броевите 
од 1 до 100) Ги знае броевите до 69. Може да ги пишува десетките до 60.

Reliez les nombres: (Поврзи ги броевите:)
20                            soixante
60                           quarante
40              vingt

Глаголи (помошните глаголи 
avoir  être во сегашно време)

ЕРУ - Ги разликува формите од 
глаголите avoir  /être во сегашно 
време. 

На дадени реченици може да ја идентификува 
точната форма од глаголите avoir/être  во 
сегашно време.

Entoure la réponse correcte: (Заокружи го точниот одговор:)
Je ___________ élève.
es
suis
est
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Разликува потврдна од 
негативна форма кај глаголот 
être во сегашно време.

Дадени реченици ги претвора од потврдни во 
негативни.

Mets les phrases à la forme négative: (Стави ги следните реченици во негативна форма.)
1.Je suis professeur.-
2. Elle est grande.-
3. Nous sommes macédoniens. -

Разликува различни лица  кај 
глаголот avoir  во сегашно 
време.

Комплетира дадени реченици со формите на 
глаголот avoir.

Complétez les prhases  avec le verbe avoir au présent: (Дополнете ги речениците со глаголот има во 
сегашно време:)
1. J’ ______  une soeur.
2. Vous _____________  une voiture.
3. Ils ____________  un chien.

Ја разликува формата на   
глаголите има и  сум во сегашно 
време.

Комплетира текст со формата на глаголите 
има или сум во сегашно време.

Complète le texte avec les verbes avoir ou être au présent. (Пополни го текстот со  соодветната 
форма од глаголите има или  сум во сегашно време.) Elle _____________________heureuse 
de nous connaître, puisque c’_________________la rentrée demain. Elle _______________la 
nouvelle enseignante, et nous _______________________________sans doute ses prochains 
élèves préférés.
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Глаголите од прва група и 
најчестите неправилни глаголи 
во сегашно време.

ЕРУ - Ги разликува наставките 
за сегашно време кај 
правилните глаголи од прва 
група.

На дадени реченици може да ја идентификува 
точната форма од глаголите од прва група  во 
сегашно време.

Entoure la réponse correcte: (Заокружи го точниот одговор:)
Je ___________ français.
parlons
parle
parlent

Прави разлика помеѓу формите 
за сегашно време од глаголите: 
aller, venir, faire, prendre.

На дадени реченици ги идентификува и ги 
подвлекува  формите за сегашно време од 
глаголите: aller, venir, faire, prendre

Identifie et souligne les formes des verbes au présent. (Идентификувај ги и подвлечи ги формите од 
глаголите во сегашно време.)
Il va à la plage.                      - Je prends le bus.
Nous allons au cinéma.  - Elle prend une salade.
Je fais du basket.   -Nous venons de l’université.
Il fait de la natation.                      -Je viens à pied.
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Придавки  (описни присвојни 
придавки)

ЕРУ – Може да препознае 
описна придавка во дадена 
реченица.

На дадена реченица, заокружува која е 
описната придавка.

Identifie l’adjectif qualificatif et choisis la réponse correcte. (Идентификувај ја описната придавка и 
заокружи го точниот одговор.)
C’est une grande maison.
a) maison    b) grande     c) une  d) C’est

Ја употребува описната 
придавка на соодветно место во 
реченицата.

Измешани зборови подредува по правилен 
редослед.

Ecris les phrases en ordre.(Напиши ја реченицата по точен редослед.)
1.est/ Elle/grande/
2. un/petit/c’est/ garçon.

Именува и разликува спротивни 
придавки.

На дадена слика ги поврзува спротивните 
придавки.

Relie l’adjectif contraire.(Поврзи ги придавките од лево со нивните спротивни придавки од десно.)
rapide                  bête
ancien                 peureux
intelligent           lent
courageux         nouveau

ЕРУ - Може да ги препознае 
присвојните придавки во дадена 
реченица.

 Комплетира реченици со  присвојна придавка.
 Entoure l’adjectif possessif correspondant .(Заокружи ја соодветната присвојна придавка.)
1.Je m’appelle Alain. ____ père s’appelle René.
a.ma             b.mes             c.mon

Го толкува значењето на 
присвојната придавка.

Дадени лични заменки ги поврзува со 
соодветни присвојни придавки.

Relie les pronoms personnels avec les pronoms possessifs. (Поврзи ги личните заменки со 
соодветните присвојни придавки.)
Je         ton
Tu        son
Elle      mon

Предлози –( à, de, en, sur, dans, 
chez, devant, derrière)  

Го идентификува  значењето 
на предлозите за место и ги 
употребува правилно.

На дадени реченици, ги препознава 
соодветните предлози за место.

Identifie et traduis les prépositions de lieu.(Идентификувај ги и преведи ги следните предлози за 
место.)
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериуми за оценување Примери за задача Ниво/Под ниво
СЛ

УШ
АЊ

Е С
О Р

АЗ
БИ

РА
Њ

Е

Јас и другите
(име, возраст, пол, 
националност, 
физички опис,  
семејство)

Мојот свет
(дом, 
секојдневни
активности, вкусови)

Слободно
време
(спорт, музика, 
филм, интернет)

Календар
(годишни времиња,
месеци, денови, час, 
празници)

ЕРУ - Слуша едноставни и куси искази  
и дијалози со основни интонациски 
модели,  едноставни описи на лица, на 
ситуации или места. 

ЕРУ - Препознава различни членови од 
семејството;
Различни простории во домот; 
Бои. 

Разликува невербални елементи во 
комуникацијата (гестови, мимики). 

Разликува и невербално реагира на 
поставената задача. 

Користи најчесто употребуван вокабулар 
и едноставни реченици врзани за 
секојдневни ситуации од непосредната 
околина.

Користи  едноставни описи на лица, 
ситуации или места. 

ЕРУ - Глобално ја толкува содржината на 
краток исказ, приказна или дијалог во 
познати ситуации ако се зборува бавно 
и јасно.

Идентификува информаци во краток 
исказ/ текст. 

Невербално реагира на говорен поттик, преку покажување на 
флеш карти.

Невербално реагира на говорен поттик, преку покажување на 
флеш карти.

Невербално реагира на говорен поттик, преку наоѓање на 
различни бои кои се наоѓаат во непосредна близина.

Посочува на одредени простории или членови од семејството што 
се спомнати во текстот.

На слушнат снимен текст ги идентификува говорителите, 
амбиентот и едноставните комуникациски елементи.
Може да протолкува  кус исказ за опис на личност и да даде 
точен одговор.

Може да идентификува опис на лица во краток дијалог и да 
одговори на поставено прашање од дијалогот. 
 

На слушнат текст во кој се зборува за претставување на некоја 
личност може да одговори невербално. 

Touche quelque chose qui est blue/vert/jaune! (Допри нешто што е 
сино/зелено/жолто!)

Où se trouve les personnages?
(Каде се наоѓаат личностите?)
Comment s’appelle le père de Marie?
(Како се вика таткото на Марија?)

Ecoute bien la phrase et reponds aux questions: (Слушни ја 
реченицата и потоа одговори го прашањето:)
1.Marie est ma soeur.Elle est maitresse. 
-Qui est Marie ?
-Quelle est sa profession ?

Il est grand et brun.
-Est se qu’il est petit ?  -Non !

3
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ГО
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Њ

Е
ЕРУ -  Идентификува точни информации за себеси. На поставено прашање дава краток одговор.

Comment t’appelles-tu?
Quel âge as-tu?
 Où vous habitez ? 3

Реагира на упатства дадени од наставникот. Реагира на дадено упатство од наставникот.
Ouvrez vos livres!
Ecoutez bien!
Ecrivez dans vos cahiers!

Одговара на прашања поврзани со семејството, домот, 
годишните времиња, денови и месеци.

Одговара на прашања поврзани со семејството.

Одговара на прашања поврзани со домот.
Одговара на прашања поврзани со годишните 
времиња.

Одговара на прашања за деновите од неделата 
и месеците од годината.

Vous avez des frères ou des 
sœurs?  

Vous habitez dans une maison ?

Quelle est votre saison préférée ?  
 
Quand tu es né ?

On est quel jour aujourd’hui ?

ЕРУ - Се претставува себеси. Може да се претстави на француски јазик, да 
каже основни лични податоци.

Je m’appelle…
J’ai … ans.
Je suis … (nationalité)
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ЧИ
ТА

Њ
Е Чита и толкува едноставни реченици и куси 

текстови со усвоената лексика;
Пронаоѓа конкретни информации во едноставни, 
материјали, користи  содржина на едноставни 
покани, разгледници или кратки писма. 

ЕРУ - Чита едноставни зборови. Дадени зборови може самостојно да ги 
прочита.

Lis les mots suivants: (Прочитај ги следниве зборови:)
Bonjour, livre, pere, juin, mardi, hiver, marron, belle 3

Чита и толкува едноставни реченици. Дадени зборови може да ги прочита и да ја 
протолкува смислата на реченицата.

Lis les phrases suivantes: (Прочитај ги следниве реченици:)
1.Salut, je m’appelle Jean.
2. Elle a une grande maison.

Чита и толкува едноставни текстови. Може да прочита текст и да извлече 
конкретна информација.

Lis le texte et reponds aux questions vrai/faux. (Прочитај го текстот и 
одговори на прашањата со точно/неточно.)
Elle est grande et blonde. Elle est etudiante.Elle aime les animaux.
-Elle est petite. ( V/F)
-Elle est etudiante. (V/F)
-Elle aime les fleurs. (V/F)

ЕРУ – Чита и идентификува  лични 
писма  (честитки за роденден, јубилеј).

Може самостојно да го прочита текстот и да 
го протолкува. 

Bon anniversaire Marie!Que tous tes rêves se réalisent!
C’est :
a. une carte postale
  b. une carte d’anniversaire
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ПИ
Ш
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Пишува кратка порака, писмо, потпирајќи се на дадени 
модели;
 Опис; 
Пополнува едноставни формулари со биографски 
податоци. 

 Пишува почитувајќи ги основните правила на 
францускиот јазик и правопис и користи едноставни 
јазични средства.

ЕРУ - Пишува едноставни зборови. Дадени зборови на македонски јазик ги преведува на 
француски јазик.

Traduis les mots suivants: (Преведи ги следните зборови:)
Куќа-
Април-
Среда-
Баба-

3

Пишува едноставни реченици. Дадени реченици на македонски јазик ги преведува на 
француски јазик.

Traduis les phrases suivantes: (Преведи ги следните реченици:)
Јас се викам  Филип.
Јас живеам во Скопје.

Пополнува едноставни формулари со 
биографски податоци.

Дадената табела може да ја пополни со биографски 
податоци.

Complète la liste: (Пополни ја табелата:)

Nom
Prenom
Date de naissance
Nationalité

Пишува почитувајќи ги основните 
правила на францускиот јазик и 
правопис.

Дадени реченици ги преведува на француски јазик, 
користејќи соодветни интерпункциски знаци.

Traduis les phrases suivantes: (Преведете ги следниве 
реченици:)
1. Дали си ти ученик?
2. Јас не сум стар.
3. Затвори врата!
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Професии,
слободно
време
(спорт, музика)

ЕРУ -  Препознава различни 
спортови.

На дадена слика може 
да препознае за кој спорт 
станува збор и да ги поврзе со 
зборовите.

Ecris le numéro sous chaque illustration. (Напиши го бројот под соодветната слика.)

4

Идентификува различни видови 
на спортови.

На дадена слика со 
зборови, може да ги 
пополни самогласките кои 
недостасуваат за да се добие 
некој спорт.

Remplie les voyelles qui manquent:  (Пополни ги самогласките кои недостасуваат за секој од следните 
зборови:)
K_raté                Dans_
Vél_                   hock_y
T_nnis               f_ _ tball

ЕРУ - Препознава различни 
музички инструменти.

На дадена слика, може да 
го идентификува  точниот 
музички инструмент.

Qu’est-ce que c’est?
C’est un:

a) piano   b) violon     c) flûte  
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Именува различни музички 
инструменти.

Даден крстозбор го пополнува 
со зборови поврзани со 
музичките инструменти.

Quels sont les instruments de musique sur cette image. (Погледни во броевите на сликите  и напиши ги 
музичките инструменти во крстозборот.)

Слободно
време
(игри, филм, интернет)

ЕРУ - Препознава различни 
филмски жанрови.

На дадена слика, може да го 
заокружи точниот филмски 
жанр.

De quel genre de film s’agit-il? (Погледни во сликата и заокружи го точниот одговор. Каков вид на филм е 
ова?)
a.horreur
b.comedie   
c.science fiction
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Именува различни делови од 
компјутер.

Ги пишува   соодветните 
зборовите под деловите од 
компјутер. 

Ecris les differentes parties d’un ordinateur. (Напиши ги под точната слика  деловите од компјутер.)

Храна
(прехранбени продукти, 
пијалаци и оброци)

ЕРУ -  Препознава различни 
прехранбени продукти и 
пијалаци.

На дадена слика може да го 
заокружи точниот збор.

Qu’est-ce que c’est? (Што е ова?)

a.lait      b.eau          c. jus de fruit

Qu’et-ce que c’est? (Што е ова?)

a.pizza            b.pain             c.sandwich

4
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Именува различни прехранбени 
продукти и пијалаци

На дадена слика ги 
идентификува зборовите за 
прехранбени продукти со 
сликите.

Relie les mots et les images. (Поврзи ги сликите со зборовите.)
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Препознава и именува различни 
видови на оброци, храна и 
пијалаци. 

На дадена слика, препознава 
различни видови на оброци, 
храна и пијалаци и пополнува 
информации за себе

Ecris les mots sous les images et dis ce que tu manges au petit-déjeuner. (Пополни  ги  зборовите и потоа 
пополни ги речениците за себе, што јадеш за појадок.)



НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

28

ЛЕ
КС

ИЧ
КИ

 ЕД
ИН

ИЦ
И

Календар
(годишни времиња, временска 
прогноза)

ЕРУ - Препознава различни 
атмосферски прилики.

На дадена слика, препознава 
и идентификува атмосферски 
прилики.

Quel temps fait-il?(Какво е времето?)

a.Il fait beau           b. Il fait froid            c.Il fait chaud

4

Препознава и именува различни 
атмосферски прилики.

На дадена слика со 
атмосферски прилики, може 
да ги идентификува зборовите 
со сликите.

Ecris sous les images.( Напиши под сликите какво е времето.)

Празници, традиции 
(Нова година, Божиќ, Велигден, 
Бајрам и други национални 
празници во Франција и во 
Северна Македонија)

ЕРУ - Разликува различни 
празници.

На дадено прашање, го 
заокружува точниот одговор 
поврзан со празниците.

Père Noël est le symbole de :
a. Pâques
b. Noël
c. Mardi gras
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Набројува разлики помеѓу 
францускиот и македонскиот 
празник Божиќ.

Според слика, може да 
ги наброи одликите на 
прославување на празникот 
Божиќ.

Разликува различни зборови 
поврзани со празникот 
Велигден.

Дадени реченици ги дополнува 
со зборови поврзани со 
празникот Велигден.

Pâques est une _______ religieuse chrétienne qui commemore la résurrection de Jésus.
L’_______ de Pâques est le symbole de l’éclosion d’une vie nouvelle et de la fertilité.

Le ___________est le symbole de la vie et de la victoire de la lumière de l’amour.

Разликува различни зборови 
поврзани со празникот Бајрам.

Разликува различни зборови 
поврзани со празникот Бајрам 
и на дадени реченици може да 
одговори на прашањето.

Chaque année, la fin du ramadan se fête par les Musulmans par une fête. On a jeûné pendant un mois de 
l’aube à la tombée de la nuit, sans même avaler un de ces petits verres de thé. À l’aube du premier jour de la 
fête, les hommes vont à la mosquée, pendant que les femmes préparent  des baklava. Puis on va chez des 
amis et parents plus âgés. On échange des vœux, on offre des sucreries, et on se souhaite longue vie.
-Est-ce que les Musulmans mangent pendant le jeûne durant la journée ?     Oui/Non
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Моето тело
(делови од човечкото тело, 
здравјето на човекот)

ЕРУ - Препознава различни 
делови од телото.

На дадена слика, може да 
препознае за кој дел од телото 
станува збор

Qu’est-ce que c’est? (Што е ова?)

  a. Le nez      b. la bouche               c. le cou

4

Идентификува различни делови 
од телото.
На дадена слика, може да ги 
подреди деловите од телото.

Ecris les mots sous chaque image.(Напиши ги зборовите под секоја слика.)

 Именува различни делови од 
телото.

На дадена слика, може 
самостојно да ги именува 
деловите од телото. 

Ecris les parties du corps.(Именувај ги деловите од телото.)
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Заменки (значење и употреба 
на лични и  релативни 
заменки;
Употреба на en, y)

ЕРУ - Правилна употреба на en 
и y. 

На дадена задача со заменките 
y и en, го идентификува точниот 
одговор.

Entoure la réponse correcte.  (Заокружи го точниот одговор.)
Vous prendrez un croissant ? 
a) Oui, j’ en prendrai.             b) Oui, j’y prendrai

Tu vas à la faculté demain ? 
a) Oui j’ en vais.                     b) Oui, j’y vais.

Прави разлика помеѓу заменките. 
На дадени реченици може да 
ја идентификува и употреби 
точната заменка

Ecris le pronom correct. (Напиши ја точната заменка.)
Tu vas au Yémen le mois prochain ? Oui, j’ _________ vais 

 Tu reviens du Yémen ? 

-Non, je n’_______ reviens pas.

Броеви 
(редни броеви). ЕРУ - Прави разлика помеѓу 

обични и редни броеви.
Во дадени реченици може да ги 
подвлече редните броеви.

Souligne les ordinaux. (Подвлечи ги редните броеви.)

1. J’ai gagné ! Je suis le premier. 
2. J’ arrive juste après le 4e. Je suis le cinquième.
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Прави разлика помеѓу показните 
заменки за блиску и за далеку во 
множина.

На дадена слики за предмети 
кои се блиску или далеку од 
нас може да ја напише точната 
показна заменка за множина.

Ecris la forme correcte des pronoms démonstratifs.(Напиши ја точната показна заменка.)

Именки - род и број 
(правилна и неправилна 
множина)

ЕРУ - Разликува именки во 
еднина од именки во множина.

Идентификува именки во 
множина.

Entoure les noms au pluriel.(Заокружи ги именките во множина.)
a)les filles    b) un stylo     c)les chiens

Претвора именки од еднина во 
множина.

Дадени именки во еднина, 
може да ги претвори во 
множина.

Mets les noms au pluriel. (Напиши ги  следниве именки во множина.)
une maison-
un livre- 
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Прави разлика помеѓу множина 
со S/X.

Дадени именки во еднина, 
може да ги претвори во 
множина.

Mets les noms au pluriel. (Напиши ги  следниве именки во множина.)
un animal- 
un cheval-
un  crayon-

4

Глаголи- минато и идно 
време
 
(употреба на  passé composé  
со avoir само со правилните 
глаголи) 

ЕРУ - Ги разликува формите на 
сегашно и минато свршено време. Во дадени реченици може да 

препознае кога глаголот е во 
минато свршено време.

Souligne les verbes au passé composé.            (Подвлечи ги глаголите во минато време.)
Tu as fait quoi aujourd’hui ? 
Greg : Tu as passé une bonne journée ?
Nao : Oui, très bonne.
Greg : Alors, qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?
Nao : Ce matin, j’ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation.
Greg : Tu as rencontré des gens ?
Nao : Oui, j’ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine.
Greg : Vous avez parlé en français ?
Nao : Oui, nous n’avons pas utilisé l’anglais.

Ги идентификува формите  на   
passé composé  со avoir  со 
правилните глаголи. 

На дадени реченици ги 
идентификува и заокружува 
глаголите во   passé composé . 

Trouvez et entourez les verbes au passé composé. (Најди ги и заокружи ги глаголите во минато свршено време.)
1. J ‘ai mangé des pommes.
2. Tu  as cueilli des oranges.
3. Il a acheté des croissants.

Може да ги користи формите на 
минато свршено време.

Во дадени реченици правилно 
го користи минато свршено 
време.

Mets les verbes au passé composé. ( Стави ги глаголите во минато свршено време.)
1. J’ ______________ (oublier) mon parapluie dans le taxi ce matin. 
2. Tu  _____________(réfléchir) avant d’agir.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериуми за оценување Примери за задача Ниво/Под ниво
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Професии

Храна
(прехранбени продукти, пијалаци, 
оброци)

Моето тело
(делови од човечкото тело, 
здравјето на човекот)

Слободно
време
(спорт, музика, кино, театар, 
компјутер и интернет)

Календар
(годишни времиња, временска 
прогноза, месеци, денови)

Празници, традиции 
(Нова година, Божиќ, Велигден)

ЕРУ - Идентификува информации од кратки текстови. 

Идентификува едноставна комуникација во ресторан.

Препознава  најчесто употребуван вокабулар и едноставни 
реченици врзани за секојдневни ситуации.

Следи упатства и реагира по даденото упатство од 
соговорникот.

Издвојува клучни информации од слушнат текст.

Слуша краток текст и издвојува кратка 
информација.

Препознава прехранбени производи во дијалог.

Слуша прашања и дава одговори.

Слуша упатства од соговорникот.

На слушнат снимен текст ги идентификува 
говорителите и издвојува клучни информации.

Може да протолкува  кратко видео за празниците во 
Франција и да одговори на поставено прашање .

На слушнат текст во кој се зборува за 
претставување на некоја личност може да одговори 
на  едноставни прашања.

Tu aimes les épinards?
Tu vas au cinéma souvent? 

Ouvrez vos livres à la page 45 !
Fermez vos cahiers et écoutez le dialogue ! 

Ecoutez le texte et répondez aux questions:
Aujourd’hui, dans le nord de la France, il y a des 
orages. A Paris, il y a des nuages.
Dans l’est de la France, il fait froid. Il fait 5 degrés et 
il y a aussi des nuages.
-Il fait beau à Paris ?
- Il fait 30 degrés a l’est de la France ? 

https://www.youtube.com/watch?v=gtIHk158EOo
Quand les Français fêtent le Noël?

4
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ЕРУ - Води елементарен разговор на познати теми На поставено прашање дава краток одговор. Dis-moi ce que tu aimes manger au petit-déjeuner ?
Quel est ton joueur de foot préféré ? 

4

Одговара на прашања поврзани со семејството, деловите од 
човечкото тело, годишните времиња, празниците.

Реагира на дадено упатство од наставникот.
Опишува како се прославува празникот Божиќ во Франција.
Набројува делови од човечкото тело.

Quel temps a fait hier?
On donne des cadeaux pour Noël ? 
Où tu as mal ?

Дава едноставни описи на лица.

Дава едноставни описи на предмети.

Дава едноставни описи на ситуации.

Одговара на прашања поврзани со семејството.

Одговара на прашања поврзани со годишните времиња.

Опишува што прави во одреден дел од денот.

Est-ce que votre femme/sœur  est grande/petite?

Quelle saison tu préfères? 

Quels sont tes habitudes matinales ?
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Ја разбира содржината на 
едноставни текстови;
Наоѓа конкретни информации 
во краток и секојдневен 
материјал( ТВ- програми, 
итн.); 
Разбира содржина на 
едноставни напишани 
текстови од типот на 
пораки, честитки и кратки 
пријателски писма

ЕРУ - Ја толкува содржината на 
едноставни текстови.

Ја толкува содржината на 
текстот и дава одговори на 
прашањата.

Complétez les phrases avec un nom de métier.(Дополни ги речениците со соодветна професија.)
journaliste     chanteur       joueur de tennis     professeur
1. Pierre travaille pour un journal. Il est ____
2. Antoine fait de la musique. Il est ________
3. Caroline adore le sport. Elle est __________
4. Stéphanie travaille dans une école. Elle est ___

4

Наоѓа конкретни информации во 
краток и секојдневен материјал 
(ТВ- програми, итн.).

Ја идентификува содржината 
на текстот и дава одговори на 
прашањата.

Lis le programme de TV et réponds au questions 

Quel est le documentaire qu’on donne le mardi, à 20h45 ?
Quand on donne la serie « Famille d’accueil » ?

Идентификува и разликува 
едноставни напишани текстови 
од типот на пораки, честитки и 
кратки  пријателски писма

Ја идентификува содржината 
на текстот и дава одговори на 
прашањата.

C’est une carte pour
 

Anniversaire  b) mariage   c) invitation
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Се претставува со основни информации;
Пишува кратка СМС порака,  е-маил, опис на 
некоја личност според даден модел;
Пишува почитувајќи ги основните правила на 
францускиот јазик и правопис.

ЕРУ - Се претставува со основни 
информации.

Знае да напише краток текст 
каде се претставува себеси. Decris-toi en quelques phrases.

4

Пишува кратка СМС порака,  е-маил, 
опис на некоја личност според даден 
модел.

Пишува краток е-маил до 
пријател  според даден модел.

Ecrivez à un ami pour lui dire que vous n’avez pas quelque chose qu’il veut 
de vous.
Préparez la situation en utilisant les questions ci-dessous. L’information 
peut être réelle ou imaginaire.
• Qui est ton ami?
• Quel objet veulent-ils de vous?
Idée: ils veulent emprunter un livre que vous avez
• Pourquoi vousne pouvez pas leur donner cet objet pour le moment?
Idées: vous avez prêté le livre à quelqu’un d’autre.
• Quand pouvez-vous leur donner l’objet?
• Allez-vous promettre une action, donner des informations supplémen-
taires, offrir de l’aide ou simplement dire que vous leur direz quand vous 
pouvez leur donner l’objet?
Maintenant, écrivez l’email dans un style informel.
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Животна средина (загадување и заштита)

ЕРУ - Препознава  различни начини на 
заштита на животната средина. На дадена слика, може да заокружи за кое 

дејство станува збор на сликата.

Qu’est-ce que signifie cette image?
a)polluer   b)recycler   c)jeter

 

5

Препознава различни начини на заштита на 
животната средина.

Дадени слики за рециклирање може да ги 
поврзе со зборови.

Relie les images aux mots. (Поврзи ги сликите со зборовите.)

Именува различни превозни средства.
На дадена слика со зборови поврзани со 
превозни средства може да ги дополни 
буквите кои недостасуваат.

Ecris les  moyens de transport.(Напиши ги буквите кои недостасуваат 
за да ги пополниш превозните средства.)
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Модерна технологија  (апарати и предмети 
од современото живеење, форми и 
материјали)

ЕРУ - Препознава апарати и предмети од 
секојдневното живеење.

На дадена слика со понудени одговори, 
може да идентификува кој предмет од 
секојдневното живеење се наоѓа.

Qu’est-ce que c’est? (Што е тоа?)

a)un ordinateur   b) un portable   c) une imprimante

Препознава и именува  различни предмети од 
секојдневието.

Може да препознае различни предмети од 
секојдневието и да ги поврзе со сликите.

Relie les images aux mots. (Поврзи ги сликите со зборовите.)



НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК

40

Модерна технологија  (апарати и предмети 
од современото живеење, форми и 
материјали)

ЕРУ - Разликува различни форми. Може да поврзе слика со зборови од 
различни форми.

Relie les formes.(Поврзи ги формите.)

Именува различни форми. Именува различни форми, преку дадени 
слики од секојдневието.

Quelle est la forme de ce montre?(Во која форма е часовникот?)

а)cercle  b) oval   c)rectangulaire

ЕРУ - Препознава различни материјали. Препознава од кој материјал е направен 
даден предмет.

C’est une chemise …

a)en bois   b)en coton   c)en fer

Препознава и именува различни предмети и 
материјали.

Препознава кои предмети се изработени од 
одреден материјал.

Cest un verre en _____________________________________
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Географија на Франција (позначајни 
региони, градови, планини,реки,  соседни 
земји)

ЕРУ - Препознава главни географски 
карактеристики на Франција.

На дадена слика, може да препознае кои 
се соседите на Франција

Est-ce que le Portugal est voisin de la France ?
Oui/Non

5

Идентификува различни реки во Франција. На дадена слика, може да ги пронајде 
поголемите реки и градови во Франција.

Montre les plus grandes fleuves et villes en France. (Посочи ги 
поголемите реки и градови во Франција.)
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Исхрана во ресторан (резервирање на маса, 
нарачување и плаќање на сметката
и мени во ресторан)

ЕРУ – Разликува различни видови на оброци.
На дадено прашање за различни видови 
на оброци (предјадење, главно јадење или 
десерт) го заокружува точниот одговор;

A.Que voulez-vous commander pour le dessert?
B. Je voudrais commander __________
a) une salade de fruits        b) de la soupe    c)du poulet

Разликува различни оброци. Разгледува мени и нарачува предјадење.

Qu’est-ce que vous voulez comme l’entrée?
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Самостојно резервира маса во ресторан.
Дадени реченици, ги подредува правилно 
во форма на дијалог за резервирање на 
маса во ресторан.

Remets les phrases en ordre.(Подреди го дијалогот.)
____Monique : Restaurant les Trois Fourchettes, bonjour.

____Charles : Lanvin : L.A.N.V.I.N. 

____Monique : À ce soir monsieur.

_____Monique : Oui, vous serez combien ?

____Charles : Merci beaucoup. À ce soir.

____Monique : Alors, quatre couverts pour ce soir. C’est à quel nom ? 

____Charles : Ce serait pour quatre personnes.

____Charles : Allô ? Bonjour, je voudrais réserver une table pour ce 
soir.

____Monique : Lanvin, pour quatre personnes. C’est noté, monsieur.

Разликува различни начини на плаќање на 
сметката.

Ја нарачува сметката во ресторан и 
разликува различни начини на плаќање.

Complète la phrase. ( Дополни ја реченицата.) 
Je pourrais avoir l’addition, s’il vous plaît ?
-Vous payer comment
- Je paye __________
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Придавки
Компаратив 

ЕРУ - Препознава степенување кај 
придавките. Ја препознава придавката која е во компаратив.

 Trouve la phrase avec comparatif. (Заокружи го точниот одговор, во која 
реченица има употребено компаратив.)
1. Votre maison est plus grande que la mienne.
2. Votre maison est grande.

5

Степенува придавки. Дадени реченици, ги пополнува со соодветната 
форма на компаратив.

Finis les phrases au comparatif(Доврши ги речениците во компаратив)
Alex est ______________ grand que Lucas.(+)
Ma voiture est ___________rapide que la tienne. (-)

Преведува реченици, користејќи 
компаратив.

Дадени реченици ги преведува, користејќи 
компаратив.

Traduis les phrases suivantes.( Преведи ги следниве реченици.)
Таа е пониска од Марија. 
Марко е побрз од Петар.

Глаголи
(употреба на 
 Imparfait, 
futur simple, conditionnel 
présent; Употреба на  passé 
composé  со être) 

ЕРУ - Препознава минато 
несвршено време (imparfait).

На поставено прашање во минато несвршено 
време, дава краток одговор.

Souligne les verbes à l’imparfait.                   ( Подвлечи ги глаголите во 
минато време.)
Mon frère allait à pied à l’école.
Nous travaillions tard le soir.
Notre prof s’appellait  M.Bocquet.

Разликува формирање на  
глаголите во прво  и трето лице 
еднина во минато несвршено 
време

На поставени задачи во потврдна форма, ги менува 
глаголите во минато несвршено време во прво и 
трето лице еднина.

Complétez les phrases avec la forme appropriée de l’imparfait. (Потполни ги 
речениците со соодветна форма на глаголите во минато несвршено време.)
 1.Je _________ (travailler) tous les jours.
2. Il _______ (jouer) au football tous les soirs.

Разликува imparfait од passé 
composé.  

Во дадени реченици, ги распознава формите за 
двете минати времиња.

Souligne le verbe à l’imparfait, et entoure le verbe au passé composé .
( Подвлечи го глаголот во imparfait, а заокружи го глаголот во passé 
composé.)
Elle écoutait de la musique, quand le téléphone a sonné.

Подредува зборови за да состави  
реченици во идно време.

Дадени зборови правилно ги подредува за да 
состави  реченици во идно време. 

Remets la phrase en ordre.  (Подреди ги зборовите.)
1. ira/ Paris/Elle/à
2.français/ Vous/ le/ parlerez.

Правилна употреба на формата 
за  conditionnel présent во 1 лице 
еднина.

Одговара на прашањето што би сакал.
Réponds au question: (Одговори на прашањето:)
Qu’est ce que vous voudriez?
__________________  une pomme.
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Слободно време  (хоби, 
интереси, забава, музика, 
филм, театар, печат, телевизија, 
интернет) 

Животна средина–(загадување 
и заштита)

Модерна технологија– (апарати 
и предмети од современото 
живеење, форми и материјали) 
Географија на Франција  
(позначајни региони, градови, 
планини,реки,  соседни земји)
 
Исхрана (прехранбени 
производи, пијалаци, оброци, 
рецепти и мени во ресторан)

ЕРУ - Идентификува кратки упатства. 

ЕРУ - Препознава различно хоби, апарати од 
модерно живеење, позначајни градови во 
Франција и кратко мени во ресторан.

ЕРУ - Глобално ја толкува содржината на 
краток исказ, приказна или дијалог во 
познати ситуации ако се зборува бавно и 
јасно.

Идентификува  информации во краток исказ/
текст. 

Посочува на одредено хоби што е спомнато 
во текстот.

Препознава имиња на градови и позначајни 
реки и планини во Франција.

На слушнат снимен дијалог ги 
идентификува говорителите, амбиентот и 
едноставните комуникациски елементи.

Идентификува кои се начините за заштита 
на животната средина.

Во кус исказ за опис и форма на некој 
предмет дава точен одговор на поставено 
прашање.

Разликува и идентификува  кои се соседи 
на Франција.

Во краток дијалог за разговор во ресторан  
одговара на поставено прашање од 
дијалогот.

На слушнат текст во кој се зборува за заштита на животната средина  може да 
одговори невербално. 

Qu’est-ce que tu fais dans ton temps libre?
(Што правиш во слободното време ?)

Quels sont les mots de protection de l’environnement?
a. Nettoyer, trier
b. Travailler, crier
c. Chanter, polluer

Montre-moi  les objets carrés autour de toi!
(Посочи ми ги квадратните предмети што се околу тебе!)

Au nord de la France se trouve …
a. l’Espagne
b.  l’Italie
c. Angleterre

Ecoute bien la phrase et reponds aux questions: (Слушни ја реченицата и потоа 
одговори го прашањето:)
-Quel est le plat du jour?

5
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ЕРУ - Води елементарен разговор на 
познати теми. На поставено прашање дава краток одговор.

Dis-moi ce que tu aimes manger au restaurant ?
Comment on protège la planète ? 5

Одговара на прашања поврзани 
со семејството, деловите од 
човечкото тело, годишните времиња, 
празниците.

Реагира на дадено упатство од наставникот.
Опишува како се прославува Божиќ во Франција.

Набројува делови од човечкото тело
.

Quel temps a fait hier?

On donne des cadeaux pour Noël ? 

Où tu as mal ?

Дава едноставни описи на хоби.

Дава едноставни описи на ситуации.

Употребува едноставни формули за 
секојдневно општење.

Прераскажува едноставен и краток 
текст.

Одговара на прашања поврзани со хоби.

Одговара на прашања поврзани со годишните времиња.

Посочува  реки и планини во Франција.

Објаснува кои се начините за заштита на околината.

Est-ce que votre femme/sœur  est grande/petite?

Quelle saison on est en juillet? 

Quels sont les plus grandes montagnes en France ?

Parmi ces gestes quotidiens, coche le geste qui permet de limiter la consomma-
tion d’énergie.             -mettre le chauffage à 25°C
- toujours allumer la lumière
-  fermer le robinet lorsqu’on se lave les dents ou quand on fait la vaisselle.
- ouvrir la fenêtre lorsque la climatisation est allumée
- faire la vaisselle à la main au lieu d’utiliser le lave-vaisselle.
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Глобално ја разбира 
содржината на 
едноставни текстови, 
проследени со 
визуелен документ;
Наоѓа конкретни 
информации во краток 
и едноставен текст;
Извлекува заклучок за 
значењето на зборот 
според контекстот. 

ЕРУ - Чита и толкува краток извадок 
од весник.

Може самостојно да го прочита текстот и да го протолкува без 
употреба на речник.

A: Maman, j’ai faim.
B: Regarde dans le frigo !
A: J’ai vu. Il n’y a rien à manger.
B: Es-tu sûr?
R: C’est presque vide.
B: Je suis allée au marché hier.
A: Je ne vois rien.
B: J’ai acheté beaucoup d’oranges et de pommes.
A: Je ne veux pas de fruits. Je veux quelque chose de délicieux.
B: Mange le fruit. C’est bon pour toi.
R: La prochaine fois que tu vas aller  au marché, laisse-moi venir avec toi.
B: Non, merci. Tout ce que tu aimes manger ce sont des hot-dogs et des choco-
lats.

5
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Наоѓа конкретни информации во краток и 
едноставен текст.

Може самостојно да го прочита текстот и да пронајде конкретни информации за 
да може да одговори на прашањата.

Извлекува заклучок за значењето на зборот според 
контекстот. Даден текст го чита и го извлекува значењето на зборот според контекстот.

Lire le texte et ensuite trouver la signification du mot licencié. 
Licencié signifie:
 viré  b)   employer
A: J’ai besoin d’un travail.
B: Je pensais que tu avais du boulot.
A: C’est fini.
B: Qu’est-il arrivé?
R: J’ai été licencié.
B: C’est terrible! Quand est-ce arrivé?
R: J’ai été licencié la semaine dernière.
B: Que toi?
R: Non, dix de mes collègues ont été licenciés aussi.
B: Qu’allez-vous faire?
A: Je cherche un travail dans le journal.
B: Bonne chance!

5

ПИ
Ш

УВ
АЊ

Е Пишува кратки и едноставни пораки. Пишува кус состав 
за опис на еден ден од секојдневието.

Пополнува формулари; Пишува почитувајќи ги основните 
правила на францускиот јазик и правопис и  користи 
едноставни јазични средства.

ЕРУ - Пишува кратки и едноставни 
пораки.

Пишува кус состав за опис на еден 
ден од секојдневјето.

Пополнува формулари.

Содржината  на текстот  целосно 
одговара на барањата со 
незначителни грешки.

Содржината  на текстот  целосно 
одговара на барањата со 
незначителни грешки.

Содржината  на текстот  целосно 
одговара на барањата со 
незначителни грешки.

Ecrivez  un court sms à votre ami en lui disant que vous allez être 
en retard à la fête.

Décris ta routine quotidienne.

Remplis le formulaire:

5
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Патувања
(одмор, екскурзии, туристички 
дестинации)

ЕРУ - Разликува различни 
начини на патување.

На дадена задача, заокружува соодветен 
начин на патување.

Comment voyager de Macédoine aux Etats-Unis?
a) en voiture   b) en train   c)en avion

6

Препознава различни летни 
активности.

Дадена слика со активности за време на 
летниот одмор, може да ги подреди со 
зборовите.

Range tes activités préférées 
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Патувања
(одмор, туристички дестинации) Препознава различни лексички 

единици поврзани со одмор.
На зададени задачи, го идентификува 
точниот одговор поврзан со одмор.

Souligne la bonne réponse :
1. Avez-vous réservé vos vacances vous-même ou par  __?
  - un agent immobilier
   -un  agent de vacances
2. Avant de partir en vacances, achetez :
-une visite guidée
-un guide touristique
3. Elle m’envoie toujours une __ quand elle part en vacances.
  -carte d’anniversaire
  -lettre
  -carte postale

6

Подредува зборови на 
соодветно место.

Дадени зборови поврзани со одмор може 
да ги подреди на соодветно место.

Complétez les phrases avec le mot approprié de la liste ci-dessous.
Carte touristique  camping  valise  aéroport
Vous y mettez vos vêtements et vos affaires lorsque vous partez en va-
cances._________
L’endroit où vous allez prendre un avion.____
Un endroit où aller avec votre tente ou votre caravane.________________
Regardez ceci pour vous aider à trouver des endroits. Avec ceci vous ne serez pas perdu! 
______________
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Видови комуникации
(СМС- пораки, е-маил, телефон, 
интернет)

ЕРУ- Разликува различни 
видови на комуникација.

На дадена реченица идентификува за каков 
тип на комуникација станува збор.

De quel type de communication s’agit-il ?
 appel téléphonique  b)  e-mail  c)  sms

6

Разликува формална од 
неформална комуникација.

Даден текст може да го определи дали е 
формален или неформален.

C’est un e-mail formel or informel?
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Култура
(значајни личности од науката и 
уметноста, книги, кино, театар)

Препознава некои од познатите 
актери и актерки од Франција.

Може да ги препознае позначајните актери 
и пејачи од Франција.

Quelle est cette actrice?

a)Audrey Tautou   b)Sophie Marceau   c)Marion Cotillard

Препознава  вокабулар поврзан 
со  културата. Поврзува зборови со нивните дефиниции.

Quel type de manifestations vous pouvez visiter?
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И Придавки (компаратив и суперлатив)

ЕРУ - Препознава степенување кај 
едносложни придавки. Ја препознава придавката која е во компаратив.

Entoure la forme correcte 
1.Je suis grande.
2.Je suis plus grand que toi.

 6

Степенува едносложни придавки. Дадени реченици, ги пополнува со соодветната форма на 
придавката.

Remplissez les phrases avec la forme appropriée de 
l’adjectif entre parenthèses
1.Tom est _________ (grand) que moi. (+)
2. Vardar  est _________ (longue) rivière dans notre 
pays.(+)

Преведува реченици користејќи компаратив 
и суперлатив.

Дадени реченици ги преведува, користејќи компаратив или 
суперлатив.

Traduis les phrases suivantes:
1.Петар е  најбрз од нашиот клас.
2. Марија е поубава од Ана.

Заменки
(неопределени заменки;
прашални заменки;
заменки за директен и за индиректен 
предмет;
повторување на прилошките заменки 
en и y)

Разликува заменки за директен и за 
индиректен предмет.

Дадени реченици ги препознава дали соодветно е 
употребена формата на заменките за директен и за 
индиректен предмет.

Entoure la bonne reponse. (Заокружи го точниот 
одговор.)
1.Maman a raconté une histoire. COD /COI
2.Je demande à ces enfants de faire moins de bruit. 
COD /COI
3. Le professeur propose une évaluation. COD /COI
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Глаголи
(повторување и проширување за 
основните глаголски категории)

ЕРУ - Препознава глаголи во минато време. Кај дадени глаголи, го идентификува глаголот во минато 
време.

Entoure les verbes au passé.( Заокружи ги глаголите 
во минато време.)
1.Elle chante
2.Nous avons acheté
3.Il sera
4. Vous parliez
5.Je  suis

6

Составува реченици во минато време. Дадени реченици на македонски, ги преведува на 
француски јазик.

Traduis les phrases suivantes
1. Марко играше фудбал вчера.
2. Ана танцуваше пред два дена

Разликува неправилни глаголи. Дадени неправилни глаголи, ги запишува во нивната 
мината форма.

Ecris les verbes au passé composé.( Напиши ги 
глаголите во минато свршено време.)

aller
avoir
faire
être
venir

Препознава реченици во минато време. Дадени реченици ги пополнува со нивната мината форма.

Ecris les verbes à l’imparfait. (Дополни ги речениците 
со глаголи во минато несвршено време.)
1. Chaque jour _________ vous _______ (aller) à 
l’école à pied.
2. Je ____________ (travailler) ici il y a deux ans.
3. Elle _________ (être) une  étudiante  en 2000.
4. Ils __________ (manger) une pizza il y a deux 
heures.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериуми за оценување Примери за задача Ниво/Под ниво
СЛ

УШ
АЊ

Е  
СО

  Р
АЗ

БИ
РА

Њ
Е Секојдневен живот (активности, 

забава, спорт, интернет, 
пријатели)

Патувања
(одмор, екскурзии, туристички 
дестинации)

Култура
(значајни личности од науката и 
уметноста, книги, кино, театар)

Видови комуникации
(СМС- пораки, е-маил, телефон, 
интернет)

ЕРУ - Толкува кратки упатства и пораки. 

ЕРУ - Препознава различни спортови, туристички 
дестинации, позначајни личности од културата и 
уметноста во Франција и начини на комуникација.

ЕРУ - Глобално ја толкува содржината на краток 
исказ, приказна или дијалог во познати ситуации ако 
се зборува бавно и јасно.

Идентификува информации во краток исказ/текст. 

Посочува на одреден спорт  што е спомнат во текстот.

Препознава имиња  на  позначајни туристички 
дестинации во Франција.

На слушнат снимен дијалог  идентификува познати 
уметници. 

Идентификува кои се начините за комуникација.

Може да протолкува кус исказ за патување и да даде 
точен одговор.

Може да идентификува кои се позначајни музеи во 
Франција.

Може да протолкува разговор во краток дијалог 
за музеј  и да одговори на поставено прашање од 
дијалогот. 

На слушнат текст во кој се зборува за  спортови може да 
одговори невербално. 

Оù est-ce que tu vas en vacances?
(Каде одиш на одмор?)

Quels sont les célèbres impressionnistes français?
a. Kandinsky, Klimt 
b. Monet, Manet
c. Picasso, Pissarot

A+ signifie
a. Je t’aime
b. Bonjour
c. A plus tard

Sélectionne la bonne réponse ci-dessous : 

Top of Form
Juliette fait ... équitation.

de la du de l'
 

Bottom of Form

Où se trouve la Joconde?

Est-ce que existe le musée de  la vie romantique à Paris ? 

6
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ГО
ВО

РЕ
Њ

Е ЕРУ - Води елементарен разговор на познати теми.
ЕРУ - Одговара на кратки прашања во минато време.

Води краток и едноставен дијалог.

Употребува едноставни формули за секојдневно општење.

Прераскажува едноставен и краток текст.

На поставено прашање дава краток одговор.

Идентификува одговор на  прашање во минато време.

Зборува на одредена тема користејќи минато време.

Dis-moi ce que tu aimes faire pendant le weekend ?

Où es- tu allé hier?
a) je suis allé au parc.
b) je vais au parc.
c) J’irai  au parc.

Décrivez vos dernières vacances. Où es-tu allé? Qu’est-ce que tu 
as fait? Avec qui tu  étais?

6

ЧИ
ТА

Њ
Е Идентификува  информации 

во краток исказ/ текст;
Извлекува заклучок за 
значењето на зборот според 
контекстот.

ЕРУ - Чита и толкува  краток текст од 
позната област.

Може самостојно да го прочита текстот и да го 
протолкува  без употреба на речник и потоа да 
одговори на прашањата.

Lisez le texte ci-dessous sur Marie et ses amis, puis répondez aux questions.
Marie et ses amis veulent partir en vacances ensemble. Ils ont regardé des 
brochures de vacances, mais ils  ne sont pas sûrs du type de vacances qu’ils veulent 
faire. Marie aime les promenades dans les parcs, mais elle n’aime pas camper. Tous 
ses amis aiment les vacances à la plage,mais son ami Pierre n’aime pas faire de l’ 
escalade. Son ami Alex aime les vacances en ville, mais il aime aussi le camping et 
faire de l’escalade.
Vrai ou faux?
1.Pierre adore faire de l’escalade.
2.Tous les amis de Marie aiment le camping.
3.Marie et ses amis ne peuvent pas décider où aller en vacances.

6
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Идентификува информации 
во текст;
Извлекува заклучок за 
значењето на зборот според 
контекстот.

Чита и толкува краток извештај од некое 
патување или лично искуство.

Може самостојно да го прочита текстот и да го 
протолкува  без употреба на речник и потоа да 
го заокружи точниот одговор.

1. De quoi parle l’article?
a) Vancouver
b) La Corse
c) Choses à faire au Canada
2. Est-ce que c’est gratuit pour le deuxieme adulte?
a) oui
b) non
c) on ne sait pas
3. Pourquoi y aller?
a) les fruits et légumes
b)un climat exeptionnel
c) des promenades en montagnes
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ЧИ
ТА

Њ
Е Идентификува информации 

во краток исказ/ текст;
Извлекува заклучок за 
значењето на зборот според 
контекстот.

Чита реченици и ги пополнува со 
соодветен збор.

Може да го протолкува  значењето на зборовите 
и да ги вметне на соодветно место.

Lis le texte et repond aux questions: 

6
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ПИ
Ш

УВ
АЊ

Е Пишува кратки текстови во 
минато време и текстови на 
зададена тема; 
Доизградува сопствени 
стратегии за содржајно и 
коректно изразување во 
пишана форма.

ЕРУ - Пишува кратки текстови во минато 
време.

Пишува куси состави на зададена тема со 
правилна употреба на интерпункциските знаци.

Écrivez un court texte décrivant ce que vous avez fait la semaine dernière. Utilisez 
entre 60 et 80 mots.

Пишува кратки текстови за својата 
омилена туристичка дестинација.

Пишува куси состави на зададена тема со 
правилна употреба на интерпункциските знаци.

 Rédigez un court texte sur votre destination de voyage préférée. Utilisez entre 100 
et 120 mots.




