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Вовед
Програмата по математика 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, конципирана е на начин што темите, содржините и соодветните на нив 
резултати од учењето се распоредени во шест нивоа. Тоа овозможува оптимална диференцијација при проценувањето на постојните знаења и вештини и оптимално напредување низ нивоата. 
За секое подрачје, во согласност со соодветните 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. 

Резултати 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.
Програмата по математика е структурирана во шест нивоа на напредувањe
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Целите на Програмата по математика за основно образование на возрасните, во различните 
подрачја, е кандидатот/ката да биде оспособен/а да: 
Броеви и систем на броеви:
Брои нанапред и наназад единици, десетки и стотки, двоцифрени и трицифрени броеви, во 
дропки и децимални броеви;
Знае што претставува секоја цифра во целите броеви до еден милион и во децималните броеви 
со една или две децимали;
Разложува број на множители;
Одредува заеднички содржатели;
Заокружува цели броеви до најблиската десетка, стотка или илјадарка;
Заокружува децимален број со две децимали на една децимала или на цел број;
Подредува и споредува позитивни броеви до еден милион и негативни цели броеви, користејки 
„>“, „<“ и „=“ ;
Споредува дропки со исти именители;
Препознава еднакви дропки;  
Одредува еднаквост на дропка и децимален број;
• Одредува проценти од форми и цели броеви.
Математички операции
Мисловни стратегии
Ги знае и ги применува признаците за деливост со 2, 4, 5, 10, 25 и 100;
Собира и одзема децимални броеви;
Множи и дели броеви;
Дели двоцифрен со едноцифрен број, вклучувајќи и делење со остаток;.
Собирање и одземање
Собира и одзема двоцифрени и трицифрени броеви со 10 и со полни десетки (на пример, 570-
40=530);
Собира броеви со ист или различен број на децимали;
• Собира и одзема парови двоцифрени броеви; 
• Собира трицифрени и двоцифрени броеви со запишување; 
Собира и одзема броеви со ист или различен број на децимали, во контекст на должини;
Множење и делење
Множи двоцифрен, трицифрен и четирицифрен број со едноцифрен и двоцифрен број 
(вклучувајќи ги и парите);
Дели трицифрени броеви со едноцифрени, вклучувајќи и делење со остаток, и дели трицифрени 
броеви со двоцифрени броеви;
Дели децимален број со две децимални места со едноцифрен број.

Цели броеви, степени и корени
Собира, одзема, множи и дели цели броеви;
Проценува квадратни и кубни корени;
Користи степени со степенов показател: нула, позитивен или негативен цел број и закони за 
множење и делење на степени чии степенови показатели се позитивни цели броеви.
Месна вредност, подредување и заокружување
Користи  редослед на операции, вклучувајќи загради и степенувања.
Дропки, децимални броеви, проценти, размер и пропорција
Собира, одзема, множи и дели дропки;
Споредува два размера; толкува и користи размер во различни контексти;
Препознава кога две величини се правопропорционални; 
Решава проблеми со пропорционалност, на пример, премин од една валута во друга.
Алгебра
Изрази, равенки и формули
Користи запишување на степени со степенов показател позитивен цел број; 
Применува правила за множење и делење на степени во трансформирање на алгебарски изрази;
Заменува позитивни и негативни броеви во изрази и формули;
Составува и решава линеарни равенки со коефициенти цели броеви;
Решава проблем со броеви со составување и решавање на линеарна равенка;
Решава едноставен систем од две линеарни равенки со две непознати со елиминирање на една 
непозната;
Одредува производ од два линеарни израза од обликот x ± n и го упростува добиениот квадратен 
израз;
Ги разбира и користи знаците за нееднаквост (<, >, ≤, ≥); 
Составува и решава линеарни неравенки со една непозната.
Низи, функции и графикони
Генерира членови на низа со користење на правилото за одредување на следен член;
Составува табела на вредности и црта графикон на линеарни функции;
Составува функции кои произлегуваат од секојдневни проблеми;
Ги црта и ги толкува нивните графикони.
Геометрија
Форми и геометриско размислување
Препознава, опишува и црта 2Д форми вклучувајќи петаголници, шестаголници, осумаголници и 
полукругови;
Разликува 2Д форми според бројот на страните, темињата и правите агли; 
Препознава, опишува и прави 3Д форми вклучувајќи пирамиди и призми;
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Препознава и опишува четириаголници и ги класифицира според аглите, страните и 
паралелноста на страните;
Проценува и црта остар и тап агол, и мери агол со агломер за да измери до најблискиот 
степен;
Проверува дали збирот на аглите во триаголникот е 180°;
Пресметува внатрешни и надворешни агли на кој било правилен многуаголник;
Ја користи формулата за збир на внатрешни агли на многуаголник.
Положба и движење 
Чита и внесува координати во сите квадранти;
Пресликува многуаголник со осна симетрија, транслација или со ротација за 90 о околу 
едно негово теме;
Користи координатна мрежа за решавање проблеми кои вклучуваат транслација, ротација, 
осна симетрија и сличност; 
Идентификува рамнина на симетрија кај 3Д форми;
Ја знае и ја користи Питагоровата теорема за да реши рамнински проблеми, вклучувајќи 
правоаголни триаголници.
Мерење
Пари 
• Знае да користи монети и банкноти; 
• Користи факти за собирање и одземање за да го пресмета кусурот. 
Должина, маса и зафатнина
Избира и користи основни мерни единици и пишува и чита резултати од мерењето со две 
или три децимали;
Претвора од една во друга соодветна мерна единица, користејќи и децимални броеви до 
три децимали;
Ги толкува мерењата добиени со користење на различни мерни инструменти;.
Црта и мери отсечки до центиметар и милиметар.
Време
Ги препознава и ги разбира единиците за мерење на времето (секунда, минута, час, ден, 
недела, месец, година, деценија и век);.
Претвора една единица за мерење на времето во друга;
Го кажува времето користејќи 24 часовни дигитални и аналогни часовници;
Пресметува временски интервали дадени во дигитална и аналогна форма;
Користи календар за да пресмета временски интервали во денови, недели или месеци;
Пресметува временски интервали во денови, месеци и години.
Плоштина и периметар

Мери и пресметува плоштина и периметар на правилни форми;
Пресметува периметар и плоштина на едноставни форми, кои може да се поделат на правоаголници;
Претвора една единица за мерење на плоштина во друга; 
Знае дека Земјината површина се мери во хектари (ha).
Работа со податоци
Организација, категоризација и претставување на податоци
Решава проблем со претставување, извлекување и толкување на податоци од табела, графикон и 
дијаграм, на пример, линиски дијаграм за растојание и време, табела за претворање на валути, табели 
за честота (фреквенција) и столбести дијаграми за групирани податоци;
Одредува мод и ранг на податоци од соодветна ситуација, на пример, од научен експеримент;
Започнува да одредува медијана и аритметичка средина на податоци;
Наоѓа примери на примена на статистиката во секојдневниот живот.
Планирање и собирање податоци
Идентификува примарни или секундарни извори за соодветни податоци;
Собира и средува дискретни и континуирани податоци, избира соодветни еднакви класни интервали каде што е потребно.
Веројатност
Употребува поими од веројатност за да дискутира за настаните (за веројатноста да се случи настанот или не и за настани 
кои имаат иста веројатност да се случат).
Решавање проблеми
Користење на техники и вештини во решавање на математички проблеми
Избира соодветни и ефикасни ментални стратегии и стратегии со запишување за пресметувања кои вклучуваат собирање, 
одземање, множење и делење;
Ги разбира секојдневно користените мерки за должина, тежина, зафатнина, температура и време, и врши едноставни 
пресметувања;
Препознава 2Д и 3Д форми и врските меѓу нив, на пример, напречен пресек на квадар и правоаголник.
Користење на разбирање и стратегии во решавање на проблеми
Поставува и решава текстуални проблеми со сите четири операции;
Решава едноставни текстуални проблеми со размер;
Поставува, анализира и ја подобрува хипотезата, објаснува и оправдува методи, резонира, користи стратегии, или усно 
донесува заклучоци.
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Програма по математика

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Брои, чита и пишува најмалку до бројот 100 и 
наназад.

Чита и запишува броеви со цифри.
Како се чита бројот 58? 1А-1

Со цифри запиши го бројот шеесет и седум.

На зададени слики на шеми ги брои и го запишува или препознава бројот  на 
објекти до 100.

Изброј ги цртичките. Кој број е прикажан? 

Која форма е петтиот елемент?

На даден број, брои нанапред или наназад во зададен чекор до 100. Број наназад по десетки. Запиши ги првите три броеви што ќе 
ги изброиш од 58.

Ја одредува позицијата и месната вредност на секоја 
цифра во двоцифрениот број и го разложува на 
десетки и единици.

На зададен двоцифрен број ја одредува месната вредност на цифрите. Колку десетки има бројот 34?

Даден двоцифрен број го разложува на десетки и единици.

Кој број треба да стои на местото на ? за да биде точно равен-
ството? 76 = ? + 6

Бројот 57 има __  десетки и  __ единици.

Заокружува двоцифрени броеви до најблиската 
десетка.

На зададени слики од форми до 100 ги брои објектите и го заокружува бројот 
на најблиска десетка. На сликата приближно се прикажани околу:  

а) 20;  б) 30;   в) 40;  г) 50 топчиња.

На прашања од секојдневниот живот заокружува броеви на најблиска 
десетка.

Ако Агим има 48 години, тој има приближно:
 а) 40; б) 50 години.
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ЕРУ : Подредува броеви до 100. Препознава помал или поголем број од  даден двоцифрен број или подредува 
двоцифрени броеви од најмал до најголем или обратно.

Кој од броевите е помал од 67?
а) 76; б) 69; в) 59.

Броевите 47, 74, 39, 69, 19 подреди ги од најмалиот до најго-
лемиот.

Споредува два броја користејќи ги знаците „>“ и „<“. Ги користи  знаците „>“ и „<“ на зададени два броја. Кој број е поголем? Запиши го соодветниот знак „>“ или „<“ 
67  76

Одредува кои броеви се парни, а кои броеви се 
непарни.

Зададен број го препознава дали е парен или непарен и дава примери на 
парни и непарни броеви.

Бројот 21 е: а) парен;  б) непарен. 

На бројната права заокружи ги непарните броеви. 

Кој е следен парен број после 68?

Наоѓа половини и четвртини од форми, препознава 
дека  или  прават едно цело и  и  се еднакви.

На зададена конкретна форма поделена на два или четири еднакви делови ја 
запишува или одредува дропката која одговара на сликата.

Изброј ги деловите што ја сочинуваат целата круша. Која дропка 
одговара за целото? 

    а) 
2
1 ; б) 

1
2 ;  в) 

2
2 ;  г) 

4
2 .
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ЕРУ : Ги искажува сите парови на броеви чиј збир е 
10 и 20.

Го одредува непознатиот собирок во даден збир до 10 и до 20. Одреди го непознатиот собирок.
а) 8 + __ = 10;        б)  __ + 13 = 20.    1А-2

Дава свои примери на парови од броеви чиј збир е 10 и 20. Наведи пример на пар од броеви чиј збир е 10 и 20. (7 и 3; 6 и 
4; 12 и 8; 19 и 1)

Ги наоѓа сите парови од десетки чиј збир е 100.

Ја одредува непознатата десетка кога збирот е 100 Одреди го непознатиот собирок.
40 + ___ = 100

Дава свои примери на парови од броеви чиј збир е 100. Наведи пример на пар од броеви  чиј збир е 100 (30 и 70; 60 и 
40)

Брои и ги препознава броевите што се добиваат со 
броење по 2, по 5 и по 10.

Во дадена низа од броеви ги препознава оние кои се добиваат со броење на 
2, 5 и 10 и наоѓа следни членови.

Брои по 5 и дополни ја низата со следните три броја: 15, 20, 25, 
_, _ , _

Ги препознава и ги искажува двојните вредности на 
сите броеви до 10, како и броевите 15, 20, 25 и 50.

Го удвојува кој било едноцифрен број и броевите 15, 20, 25 и 50. Решава  
задача од секојдневниот живот. Пресметај:

СО
БИ

РА
Њ

Е /
 ОД

ЗЕ
МА

Њ
Е ЕРУ : Го користи знакот „ = “ за да прикаже еднаквост.

ЕРУ : Собира/одзема едноцифрен број со/од двоци-
френ број.

Пресметува збир на едноцифрен и двоцифрен број и пресметува разлика на 
двоцифрен и едноцифрен број.

Пресметај:
а) 6 + 17 =   ;   б) 34 – 9 = 1А-3

ЕРУ : Собира парови од двоцифрени броеви. Пресметува збир на двоцифрени броеви. Решава задача од секојдневниот 
живот.

Пресметај:
23 + 41 =           

ЕРУ : Наоѓа мала  разлика меѓу паровите на двоци-
френите броеви. Пресметува разлика на  два двоцифрени броја од иста десетка. Пресметај:

45 – 41 =
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НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА
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ЕРУ : Го удвојува кој било едноцифрен број. Пресметува производ на едноцифрен број со 2. Решава задача од секојднев-
ниот живот.

Пресметај:
а) 6  2 =    ;  б) 9  2 =        1А-4

ЕРУ : Наоѓа половини од парен број (предмети) до 10. Пресметува количник при делење на парен број помал од 10 со бројот 2. 
Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
а) 10 : 2 =   ;  б) 4 : 2 =

Дели предмети во две еднакви групи. На поставени проблемски задачи од секојдневниот живот дели парна едно-
цифрена група предмети на две еднакви групи.

Петар има 8 круши. По половина од нив треба да ги подели на 
своите 2 ќерки. По колку круши добиле ќерките на Петар?

Одредува остаток при делење. Препознава остаток и го одредува остaтокот при делење на едноцифрен број 
со бројот 2. Решава задача од секојдневниот живот.

Колкав е остатокот при делење на бројот 7 со бројот 2?
Ако има 9 топчиња, дали може да се поделат  на 2 еднакви 
дела?

Користи броење по два, по пет и по десет за реша-
вање практични проблеми.

На поставени проблемски задачи од секојдневниот живот одредува производ 
(може со броење) на едноцифрени броеви со 2, 5 и со 10.

Пет мали кутии влегуваат во една голема кутија. Колку мали 
кутии ќе има во 3 големи кутии?

Број - 
Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Број и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволува тоа.

Користење на техники 
и вештини во реша-
вање на математички 
проблеми

- Избира и користи соодветни стратегии за пресметување и ја објаснува постапката;
- Усно го образложува начинот на решавање и размислување;
- Одлучува дали да користи собирање или одземање за решавање на едноставен проблем искажан вербално и го прикажува со користење на предмети;
- Го проверува одговорот со собирање на броевите по различен редослед;
- Ги препознава едноставните односи меѓу броевите, на пример: овој број е двојно поголем од ....;- Ги решава едноставните текстуални задачи (во еден или во два лесни чекора), определува 
кои операции се потребни (собирање или одземање, едноставно множење или делење) за нивно решавање и, со помош, ги претставува со предмети, со цртежи или со низа од броеви;
-Ја објаснува и продолжува низата како што е броење по десет нанапред и наназад, на пример, 90, 80, 70;
-Прави разумна процена на пресметка и ја проверува истата.
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НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Групира, именува, опишува, замислува и црта 
2Д форми (на пример:  квадрат, правоаголник, круг, 
правилен и неправилен петаголник и шестаголник) 
според нивните својства.

Препознава 2Д форма од зададена слика и ја именува.

Која форма е прикажана на сликата?

а) триаголник; б) квадрат в) коцка;  г) правоаголник

1В-1

Црта 2Д форма. Нацртај круг!

На зададено прашање искажуваат основно својство 
за бројот на страни и агли на правоаголник, квадрат, 
шестаголник.

Колку страни има правоаголникот?

ЕРУ : Групира, именува, опишува, прави 3Д форми 
(на пример: коцка, квадар, конус, цилиндар, топка и 
пирамида) според нивните својства; Ги разликува 2Д 
формите од 3Д формите.

Препознава и именува 3Д форма од зададена слика.

Која од следните форми е конус?

а)   б)   в)   г) 

Именува 3Д форма на зададена слика.

Како се вика 3Д – формата прикажана на сликата? 

 
3Д формата на сликата се вика ____. 

Од задена слика препознава, групира 2Д форма од 3Д 
форма според нивните својства. (на пример, ѕидовите на 
коцката се квадрати, на квадарот - правоаголници)

Која од следните форми е квадрат?

а)  б)  в)  г) 
	

Наоѓа симетрија кај 2Д форми.
На зададена слика од 2Д форма (правоаголник, квадрат) 
идентификува број на линии на симетрија и истите ги 
црта.

Колку линии можат да се повлечат кај правоаголникот, што ќе 
претставуваат линии на симетрија? Нацртај ги!

Наоѓа примери на 2Д и 3Д форми и симетрија во 
околината.

На зададени слика со симетрија во околината иденти-
фикува и црта линии на симетрија и дава свои примери 
на 2Д и 3Д форми со симетрија од опкружувањето.

На следните слики нацртај ја линијата на симетрија.
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ПО
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Њ
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Следи и дава упатства за положба, насока и движење.
Решава проблеми поврзани со ориентација, насока и 
движење со страните на светот или со стрелките на 
часовникот.

Ако си свртен и гледаш кон север и направиш четвртина заврту-
вање во насока на движење на стрелките на часовникот, во која 
насока ќе гледаш? 

1В-2

Препознава цело, половина и четвртина вртење, во 
насока на движење на стрелките на часовникот и во 
обратна насока.

На зададена слика на која е прикажана ротација на 
дадена 2Д форма препознава цело, половина и четвр-
тина вртење, во насока на движење на стрелките на 
часовникот или во обратна насока.

На сликата е покажано вртење на буква за:

а) половина вртење 
б) цело вртење во насока на движење на стрелките на часовникот
в) четвртина вртење обратна насока од движењето на стрелките на 
часовникот

Препознава дека правиот агол е четвртина завртување. На даден пример со стрелките на часовникот препознава 
еднаквост на правиот агол и четвртина завртување.

Стрелката на часовникот за 60 минути прави едно цело завртување. 
За 15 минути прави четвртина завртување и стрелката опишува
а) остар; б) прав; в) тап; г) рамен агол.

Гео
ме

тр
ија

 -Р
еш

ав
ањ

е н
а п

ро
бл

ем
и Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Геометрија и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 

дозволува тоа.

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Ги препознава едноставните односи меѓу формите, на пример: оваа топка е помала од онаа;
Ги препознава едноставните односи меѓу формите, на пример: сите овие форми имаат ... страни;
Дава свое мислење дали некој одговор е разумен.
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НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво

МЕ
РЕ

Њ
Е 

ПА
РИ

  
ЕРУ : Ги препознава сите монети и банкноти.

На зададена слика од монета ја препознава и ја именува.
Колку вреди оваа монета?  

1Г-1

На зададена слика од банкнота ја препознава и ја именува.

Колку вреди оваа банкнота?

ЕРУ : Kористи монети и банкноти за да пресметува како да 
се плати точна сума со користење на помали монети.

На зададена цена на производ, одредува број на монети од 
различна вредност за да се плати производот.

Цената на еден леб изнесува 28 денари. Ако во себе не 
поседуваш банкноти, туку само монети од 10, 5, 2 и 1 денар, 
тогаш наведи пример на број на монети и од која вредност 
со која би можел да го платиш лебот.

ЕРУ : Го одредува збирот на монети и банкноти потребни да 
се плати одреден износ и го пресметува кусурот.

На зададена слика од повеќе различни банкноти и монети ја 
пресметува вкупната вредност.

Пресметај колкава е вкупната вредност на парите прикажани 
на сликата.

  

    

На зададена цена на производ одредува број на банкноти и 
монети од различна вредност за да пресмета кусур.

Цената на еден леб изнесува 28 денари. Ако во себе не 
поседуваш монети, туку само банкноти од 100 денари, тогаш 
колку ќе изнесува кусурот?
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Пресметува, мери и споредува должина, маса и зафатнина, 
избирајќи и користејќи соодветни нестандардни и 
стандардни единици (сантиметри, метри, 100 g, килограм и 
литар) и соодветни инструменти за мерење.

Мери должина на дадена лента до најблискиот сантиметар и 
истата ја запишува.

Измери ја и запиши ја должината на лентата.
1Г-2

На дадена слика од вага, ја чита масата која е прикажана на 
сликата до најблискиот килограм и истата ја запишува.

Прочитај ја масата на вагата на сликата до најблискиот 
килограм и запиши ја.

Определува мерна единица за должина на посочен објект од 
опкружувањето.

Должината на пиперката изнесува приближно 20:
 а) милиметри; б) сантиметри;              в) метри.

Проценува должина на посочен објект од опкружувањето со 
дадена мерна единица. Раката на возрасен човек е долга околу ___ cm.

Определува мерна единица за маса на посочен објект од 
опкружувањето.

Едно јаболко има маса околу 100:
а) грамови; б) килограми.

Проценува зафатнина во литри на посочен објект од 
секојдневието.

Едно големо тенџере собира околу:
 а) 5 литри; б) 50 литри.
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ВР
ЕМ

Е 
Ги користи единиците за време (секунда, минута, час, ден, 
недела, месец и година).

На зададено барање претвора поголема во помала единица 
време.

Во 1 седмица има  ______ дена.
Во 1 година има_______ месеци.
Во 1 минутa има ____ секунди.

1Г-3

На зададени временски периоди во секунди, минути, часови 
ги идентификува оние кои се помали или поголеми од една 
минута.

Кои од дадените временски периоди се поголеми од една 
минута?
а) 45 секунди; б) 100 секунди; в) 1 час; г) 60 секунди.

На зададени временски периоди во секунди, минути, часови 
ги идентификува оние кои се помали или поголеми од еден 
час.

Кои од дадените временски периоди се поголеми од еден 
час?
а) 65 секунди; б) 65 минути; в)  час;  
г) 60 минути.

ЕРУ : Го чита времето на дигитален и аналоген часовник.

На зададена слика од аналоген часовник (со запишани 
броеви) го чита и запишува времето.

Кое е времето што го покажува часовникот на сликата?

На зададена слика од аналоген часовник (без запишани 
броеви или со запишани римски броеви) го чита и запишува 
времето.

Кое е времето што го покажува часовникот на сликата?

 

На зададена слика од дигитален часовник што покажува 
време во 24 часовен запис го идентификува и го запишува 
времето.

Кое е времето што го покажува часовникот на сликата? 

а) 55 минути после полноќ; б) 5 минути по 1 часот; в) 5 
минути до 13 часот; г) 5 минути до 14 часот.

ЕРУ : Ги подредува деновите во неделата и месеците во 
годината.

На зададено прашање одредува и подредува неколку денови 
пред или после даден ден. Кој ден е трет  ден после среда? 

На зададено прашање одредува и подредува неколку денови 
пред или после даден месец. Кој месец е три месеци пред ноември? 
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НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Мерење- Решавање на 
проблеми

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Мерење и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде приро-
дата на резултатот од учење го дозволува тоа.

Избира и користи соодветни мисловни стратегии за пресметување и ја објаснува постапката како дошол до одговорот;
Прави разумна процена на одговорот на една задача.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Одговара на прашање со собирање 
и запишување на податоците во листи 
и табели и сликовно ги претставува со 
графикони и пиктограми за прикажување 
на резултатите.

На зададен пиктограм, каде еден симбол 
претставува еден податок, идентификува 
и чита прикажани податоци и одговара на 
поставено прашање со нивно толкување.

Според прикажаните податоци, колку круга истрчал Марко?

Кругови на трчање
Милан

    
Марко

      
Виктор

   

Секое   = 1 круг
Марко истрчал __________ круга.

1Д

Користи Венов и Керолов дијаграм за 
распоредување на броеви и предмети 
користејќи еден критериум, го образло-
жува изборот користејќи соодветен јазик, 
вклучувајќи го и зборот „не“.

Зададени броеви или предмети ги распре-
делува во даден Венов дијаграм според 
даден критериум.

Во дијаграмот А внеси ги парните броеви. 

Зададени броеви или предмети ги распре-
делува во даден Керолов дијаграм според 
даден критериум.

Броевите 3, 23, 4, 60, 1, 9, 12, 25, 32 распредели ги во табелата, според барањето.
Парни броеви Непарни броеви
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НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Работа со податоци и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење 
го дозволува тоа.

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Наоѓа повеќе комбинации, на пример, на колку начини може да се подредат три различни предмети.
Го користи знаењето за решавање проблеми и загатки.

Програма по математика 

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Брои, чита и пишува најмалку до бројот 
1000.

Чита и запишува броеви со цифри. Како се чита бројот 708? 2А-1

Со цифри запиши го бројот осумстотини шеесет и девет.

На зададени слики на шеми го брои и го запишува или 
препознава бројот  на објекти најмалаку до 1000.

Колку штипки има на сликата? Број по 10.

         
а) 30;    б) 40;    в) 50;  г) 60.

На даден број брои нанапред или наназад во зададен 
чекор до 1000.

Број наназад по стотки. Запиши ги првите три броеви што ќе ги 
изброиш од 580.

Ја одредува позицијата и месната вредност 
на секоја цифра во трицифрените броеви и ги 
разложува на стотки, десетки и единици.

На зададен трицифрен број ја одредува месната вредност 
на цифрите.

Бројот 851 има____ стотки,  ____  десетки и  _____ единици.

Запиши го бројот што одговара.
2 стотки + 3 десетки + 9 единици = ___.

На поставена задача од секојдневјето ( поврзана со пари) 
разложува (вредност на пари) стотки, десетки и единици.

Ако сметката во маркетот изнесува 436 денари, тогаш на касиерот 
треба да платиме 
 __ банкноти од 100 денари, 
__  монети од 10 денари
__  монети од 1 денар

Даден трицифрен број го разложува на стотки, десетки и 
единици.

Кој број треба да стои на празното место за равенството да биде 
точно?
756 =700+  _ + 6

Бројот 507 има __   стотки  __  десетки и  __ единици.
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Множи двоцифрени броеви со 10 и го разби-
ра резултатот.

На поставена задача со множење на двоцифрен број и 
бројот 10 го одредува производот. Пресметај:

На поставена задача од секојдневјето поврзана со пари, 
пресметува производ  на двоцифрен број и бројот 10.

Цената на едно пакетче квасец изнесува 15 денари. Колку ќе изнесува 
сметката ако купиш 10 пакувања квасец?

Заокружува двоцифрени броеви до 
најблиската десетка и трицифрени броеви до 
најблиската стотка.

Дадени трицифрени броеви ги заокружува на најблиска 
стотка или го препознава одговорот.

Бројот 451 заокружен на најблиската стотка е:
а) 4; б) 400;  в) 450; г) 500. 

Бројот 521 заокружен на најблиска стотка е ________

На прашања од секојдневниот живот заокружува броеви
 на најблиска стотка.

Ако на концерт присуствувале 781 посетител, колку приближно посе-
тители присуствувале на концертот?  Бројот заокружи го на најблиска 
стотка.

ЕРУ : Подредува двоцифрени и трицифрени 
броеви.

Препознава помал или поголем број од даден двоцифрен 
или трицифрен број или подредува броеви до 1000 од 
најмал до најголем или обратно.

Броевите 137, 6, 551, 89 и 43 подреди ги по големина, од најмалиот до 
најголемиот.

ЕРУ : Разбира дека дропките се делови од 

едно цело и ги запишува, како на пр 3
4  е три 

четвртини, а 2
3  е две третини.

На дадена слика од форма поделена на 4 еднакви делови 
го препознава делот што е обоен и го запишува како 

дропка  1
4 , 2

4 , 3
4 .

Обоениот дел од квадратот, запишан како дропка е: _______  

На дадена слика од форма поделена на 3 еднакви делови 
го препознава делот што е обоен и го запишува како 

дропка  1
3 , 2

3 .

Обоениот дел од кругот, запишан како дропка е: _______ 

  

Препознава еднаквост помеѓу дропките: ; ; ; .

На дадена слика од 2 форми кои се поделени на различен 
начин, (каде едниот именител е содржател на другиот) 

препознава еднаквост помеѓу дропките  1
2 ; 

2
4 ; 

4
8 ; 

5
10 .

Со помош на моделот, дополни го равенството од дропки:

 2
8 4
=
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Наоѓа половини, третини, четвртини и десети-
ни на форми.

На дадена слика од форма повлекува линии за да најде 
половини, третини, четвртини и десетини од броевите 
(формите) без остаток.

Арта испекла пита. Повлечи линии како треба да се пресече питата за 
тројцата членови од нејзиното семејство да добијаат еднаков дел.

 
2А-2

Користи хартија или форма за превиткување за да добие 
половини, третини, четвртини и десетини од броевите без 
остаток.

„ѕид од дропки“   

ЕРУ : Собира и одзема стотки до 1000 На поставена задача, пресметува збир и разлика на 2 
полни стотки до 1000.

Пресметај:
400+600=

2А-2

Собира и одзема двоцифрени броеви кои се 
деливи со 5 до 100.

На поставена задача одредува збир и разлика на броеви 
кои се деливи со 5 до 100.

Пресметај:
60+25 =
100-15=

Ја кажува таблицата за множење со 2, 3, 5 
и 10. 

Одредува производ на едноцифрени броеви со 2, 3, 5 и 10. Пресметај:
5  3 =         

Решава задача од секојдневниот живот во која пресметува 
производ на едноцифрени броеви со 2, 3, 5 и 10.

Мало пакување шеќер содржи 5 грама. Колку грама има во 3 такви 
пакувања шеќер?

Брзо ги удвојува броевите од 1 до 20 и добие-
ните броеви ги дели на половина.

На поставена задача со удвојување на број до 20 го 
пресметува производот и добиениот производ го дели на 
половина.

Пресметај:
12  2 =      
24 : 2 = 
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ЕРУ : Собира и одзема двоцифрени и трици-
френи броеви со 10 и со полни десетки. 

На поставена задача одредува збир и разлика на трици-
френи и двоцифрени броеви со полни десетки.

Пресметај:
570-40=

2А-3

ЕРУ : Собира и одзема трицифрени броеви со 
100 и со полни стотки.

На поставена задача одредува збир и разлика на 
трицифрени броеви со полни стотки. Решава задача од 
секојдневниот живот.

Пресметај:
460+200=

ЕРУ : Собира трицифрени и двоцифрени 
броеви со запишување.

На поставени задачи одредува збир на трицифрени и 
двоцифрени броеви.

Пресметај:
364 + 401 =    ;34 + 57 =            

ЕРУ : Собира/одзема едноцифрени броеви со/
од трицифрени броеви.

На поставени задачи одредува збир и разлика на 
трицифрени со/од едноцифрен број. Решава задача од 
секојдневниот живот.

Пресметај:
125 – 7 =
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Го идентификува односот меѓу преполовување 
и удвојување.

На практични задачи од секојдневниот живот преполовува 
и удвојува иста вредност на пари.

Во продавницата има натпис „распродажба по пола цена“. Колку ќе 
изнесува цената на џемперот кој првично се продавал по 800 денари? 
Колку ќе изнесува цената ако купиш 2 џемпера по половина цена?

2А-4

Колку ќе изнесува сметката ако купиме 2 работи по половина цена?

ЕРУ : Множи едноцифрени броеви и дели 
двоцифрени броеви со 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10.

На поставени задачи одредува производ на едноцифрени 
и количник на двоцифрени со 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10. Решава 
задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
а) 4  3; б) 5  6; в) 20 : 5; г) 40:10. 

На поставени задачи од секојдневниот живот одредува 
производ на едноцифрени и количник на двоцифрени 
броеви со 2, 3, 4, 5, 6, 9 и 10.

Нада подготвува појадок за своите пет внуци. Ако сите деца сакаат по 
три кришки леб, колку вкупно кришки леб треба да подготви Нада?

Ако во една чинија има 42 цреши, а има 6 деца, по колку цреши треба 
да земе секое дете, за сите да имаат подеднакво?

Множи броеви од втората десетка со 3 и со 5.
На поставени задачи одредува производ  на броеви од 
втората десетка со 3 и со 5. Решава задача од секојднев-
ниот живот.

Пресметај:
а) 14  5 =   ; б) 3  12 =             

Го разбира односот помеѓу множењето и 
делењето и запишува примери.

На поставена задача со множење на број до 20 го пресме-
тува производот и добиениот производот го дели со истиот 
број.

Ако 12  5 = 60, тогаш 60 : 5 = ?      

Број -Решавање на проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Број и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники 
и вештини во реша-
вање на математички 
проблеми

Избира и применува соодветни мисловни стратегии за пресметување;
Измислува приказна за поставена задача, вклучувајќи ги во тој контекст и парите;
Ги разбира и решава едноставните текстуални задачи (со една од четирите операции) и операции во два чекора (собирање и одземање);
Го проверува одземањето со собирање;
Го проверува делењето со помош на множење, на пример: 12 : 4 = 3 бидејќи 3 · 4 = 12;
Опишува и продолжува низи со броење нанапред или наназад во чекори по 2, по 3, по 4, по 5, по 10 и по 100;
Прави разумна процена на одговорот, на пример, со заокружување.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Разликува 2Д форми според бројот на страните, 
темињата и правите агли.

На дадена слика од 2Д форма идентификува број  на 
темиња, страни и агли. Колку темиња има 2Д формата? 

2В-1

Именува 2Д форма според даден број на страни, 
темиња и агли.

2Д формата што има четири страни, четири агли и четири 
темиња се вика:
а) триаголник б) четириаголник в) коцка г) квадар

На дадена слика со 2Д форма идентификува многуа-
голник.

Која од следните 2Д форми претставува многуаголник?  

  а) А;            б) Б ;       в) В;        г) Г.

ЕРУ : Разликува 3Д форми според бројот и видот на 
страните, бројот на темињата и рабовите.

На зададена 3Д форма, одредува број на ѕидови, 
рабови и темиња. Коцката има _____ ѕидови.

Црта и реализира 2Д форма со рефлексивна симетрија 
и црта рефлексии на форми  (линија на огледало долж 
една страна).

На зададена слика од 2Д форма препознава оска на 
симетрија.

Дали испрекинатата линија претставува оска на симетрија?

   а) ДА;   б) НЕ

На зададена слика од 2Д форма со дадена оска на 
симетрија црта рефлексија на формата.

Доцртај ја 2Д формата, така што испрекинатата линија на 

сликата да претставува оска на симетрија. 
	

Препознава 2Д и 3Д форми, линии на симетрија и прави 
агли во околината.

На зададени слики од околината препознава и именува 
2Д и 3Д форми.

Капата на сликата има форма на___ 

Прозорецот на сликата има форма на:
	

На зададени слики од околината препознава прави 
агли.  Колку прави агли има прозорецот на сликата? 

	
Препознава прави агли во 2Д форма. На дадена слика во 2Д форма идентификува број на 

прави агли. Колку прави агли има дадената 2Д форма?       
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Користи соодветни термини за да искаже положба, 
насока и движење, во насока на стрелките на часовникот 
и спротивно на насоката на стрелките.

На зададени барања кои вклучуваат движење на 
стрелките на часовникот и прав агол, (или четвртина 
вртење во двете насоки и половина вртење) го одредува 
времето.

Стрелките на часовникот покажуваат точно 12 часот. Откако 
поминало време и големата стрелка направила движење со 
кое опишува прав агол, времето кое ќе го покажува ќе биде 
_______

2В-2

Користи квадрат за да нацрта прави агли. На зададено барање црта прав агол. Нацртај прав агол.

Споредува агли со прав агол и препознава дека два 
прави агли образуваат права.

На дадена слика со различна големина на агли ги 
препознава аглите помали од правиот агол и аглите 
поголеми од правиот агол и ги споредува.

На сликата означи ги аглите кои се помали од правиот агол.

	
 

ЕРУ : Ја опишува и ја проценува големината на аглите и 
ги класифицира како остар, прав или тап агол.

На зададено својство за големината на аголот именува 
остар, прав или тап агол. Помалиот агол од правиот агол се вика :

На дадена слика со различна големина на агли ги 
проценува аглите и ги класифицира острите, правите и 
тапите агли.

Кои од дадените агли на сликата се тапи?

	

Геометрија -Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Геометрија и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од 
учење го дозволува тоа.

Користење на техники 
и вештини во реша-
вање на математички 
проблеми

Го препознава односот меѓу различните 2Д форми;
Ги препознава разликите и сличностите меѓу различните 3Д форми;
Препознава едноставни односи меѓу формите (на пример: некои дадени форми имаат еднаков број на линии на симетрија);
Утврдува дали одговорот е разумен.
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На дадена ситуација во која е вклучено мерење, избира инструмент 
соодветен на тоа мерење и единица мерка при запишување на резултатите 
од мерењето.

За да ја измериш количината на потребното млеко за 
подготовка на колач ќе се послужиш со:
а) штоперица; б) метар
 в) мензура; г) линијар

2Г-1

На посочен пример со должина од опкружувањето, ја запишува должината 
во сантиметри и како повеќеимен во метри и сантиметри (На пример,  
167cm = 1m 67cm).

Запиши ја твојата висина изразена во:
а) сантиметри
б) метри и сантиметри

ЕРУ : Избира и користи соодветни единици и 
инструменти за процена, мерење и запишување на 
резултатите од мерењето.

На зададена слика од вага ја запишува  масата што ја покажува вагата 
на два начина и тоа, колку килограми и колку грамови, а потоа и само во 
грамови. 
(Пример:  1600g = 1kg 600 g)

Запиши ја масата што ја покажува вагата на два начина и 
тоа, колку покажува цели килограми и колку грамови, а 
потоа и само во грамови.
___ kg ___ g
______ g

	

На зададена слика од мензура или бокал и дадено  количество во 
милилитри или литри, означува линија со која ја претставува висината на 
количеството течност во бокалот.

Означи линија со која ќе ја претставиш висината на количе-
ството течност во бокалот.

На зададена слика од мензура или бокал, делумно наполнет, го чита и 
запишува  количеството во милилитри или литри, преку висината на 
количество течност во бокалот. Колку течност има во бокалот на сликата? 
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На зададена слика од неколку бокали, од кои едниот делумно наполнат, 
го чита, собира и запишува количеството во милилитри или литри, или во 
милилитри.

Колку вкупно течност има во двата бокала? Одговорот 
запиши го на два начина: 

а) во литри и милилитри б) милилитри

Го пресметува односот меѓу километри и метри, 
метри и сантиметри, килограми и грамови, литри и 
милилитри (на пр: 1 km = 1000 m).

На зададено барање идентификува еднаквост на мерни единици или 
претвора поголема во помала единица за должина, маса и зафатнина.

Во 1km има:
а) 1 m; б) 10 m; в) 100 m; г) 1000 m.
Во 1kg има:
а) 1 g; б) 10 g;  в) 100 g;  г) 1000g.

Колку милилитри има во:

а) 1l;  б) 4l;  в) 1
2

l

ЕРУ : Користи линијар да црта и мери линии до 
најблискиот сантиметар.

Мери дадена искршена линија со линијар, ја запишува должината до 
најблискиот сантиметар и ја пресметува вкупната должина на искршената 
линија.

а) Колку е долга искршената линија?
б) Запиши ја вкупната должина на искршената линија.

Црта отсечка со зададена должина до најблискиот сантиметар. Нацртај отсечка што е долга 5 cm.

Решава текстуални проблеми во коишто се вклучени 
мерења.

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето во која се вклучени 
мерења и операции со единици мерки.

Цената за 500 ml млеко е 35 денари, а на 1 l е 65 денари.
а) Што е поисплатливо да се купи, две пакувања од 500 ml 
или едно пакување од 1 l?
б) Ако имаш 200 денари, колку литри млеко можеш да 
купиш?
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ЕРУ : Предлага и користи соодветни единици за 
мерење на времето и го одредува односот меѓу нив 
(секунда, минута, час, ден, недела, месец, година).

На зададено барање претвора поголема во помала единица време или 
обратно. (елементарни, до неколку минути, до неколку години).

Претвори ги следните мерки за време:
а) 1 минута = ___ секунди
б) 1 час = ___ минути
в) 4 минути = ___ секунди
г) 10 минути = ___ секунди
д) 120 секунди = ___  минути
ѓ) 300 секунди = ___  минути
е) 5 часа = ___ минути
Претвори ги следните мерки за време:
а) 1 година = ___ месеци
б) 24 месеци = ___ години
в) 12 недели = ___ месеци

2Г-2

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето во која се вклучени 
претворање поголеми во помали единици за време или обратно.

Кокошката лежи на јајцата околу 21 ден. Колку недели се 
тоа?
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Го чита времето на аналогни и дигитални часовни-
ци, до најблиску 5 минути на аналоген часовник и 
најблиската минута на дигитален часовник.

Црта дигитален часовник и на него запишува време, кое е дадено текстуал-
но.

Нацртај дигитален часовник што  покажува:
а) дваесет минути до два часот;
б) четири часот и триесет и пет минути.

Дадено време, запишано текстуално, го означува на дедени аналогни и 
дигитални часовници.

Прикажи го времето на двата часовника.

  

ЕРУ : Пресметува едноставни временски интервали 
во часови и минути.

Пресметува едноставни временски интервали во часови и минути на 
зададено време.

Колку време поминало од 8 часот наутро до 2 часот 
попладне?

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето во кое е вклучено 
пресметување на временски интервали во часови и минути.

Јана ја ставила питата за печење во 8:10. Ако за печење се 
потребни 45 минути, во колку часот питата ќе биде готова?

На зададена слика од низа на часовници (аналогни или дигитални) кои 
покажуваат време во одреден интервал, го препознава интервалот и го 
определува времето на часовникот што недостасува во низата часовници.

Кое е времето што ќе го покажува часовникот што недоста-
сува во низата часовници?

Чита календар и пресметува временски интервали 
во недели или денови.

Чита зададен календар за да реши проблемски задачи од секојдневјето со 
пресметување на временски интервали во недели или денови.

Енис го мие својот автомобил секои две седмици. Последен 
пат го измил автомобилот на 10 февруари. Кога треба да го 
измие следен пат? 

На 6 февруари Аниса била повикана на состанок кој требало 
да се одржи на 19 февруари. Колку работни денови има од 
6 до 19 февруари?

Владо е роден на 7 март 1973 година. Симе е 17 дена постар 
од Владо. Кога е роден Симе?
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Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Мерење и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природа-
та на резултатот од учење го дозволува тоа.

Почнува да ги разбира единиците мерки за должина, тежина, зафатнина и време и ги користи да изврши соодветни мерења. Проценува и ја определува приближната 
вредност и го проверува резултатот;
Прави разумна процена на одговорот, на пример, со заокружување;
Го објаснува изборот на стратегијата за решавање на проблемот и покажува како дошол до резултатот.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Одговара на прашања од 
секојдневниот живот со собирање, 
организирање и толкување на податоци 
(на пример, истражување на популацијата 
на видови инсекти во различни средини).

Одговара на прашања врз основа на зададени податоци 
прикажани во табела со собирање, организирање и 
толкување на податоците од секојдневниот живот.

Според податоците во табелата одреди:
Кое дрво е најзастапено во градината на Берат?
Кое дрво е двојно повеќе застапено од праските?

Градината на Берат

јаболко      

круша   

праска   

цреши

2Д

Користи табели на честота, пиктограми 
(симболи коишто претставуваат две 
единици) и столбести дијаграми.

На зададен пиктограм, каде еден симбол претставува два 
податока, идентификува и чита прикажани податоци и 
одговара на поставено прашање со нивно толкување.

Според прикажаните податоци, колку километри истрчал Петар? 

Секое   = 2 километри
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На зададен столбест дијаграм, идентификува и чита 
прикажани податоци и одговара на поставено прашање со 
нивно толкување.

Според прикажаните податоци, кое семејство има најмногу членови?
Членови во семејства

Петрови  Бајрами  Крстиќ Смилевски
а) Петрови   б) Бајрами   в) Крстиќ   г) Смилевски

Зададени податоци или објекти ги групира и ги 
распределува во Венов дијаграм според два критериума.

Броевите 3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 24 распредели ги во Веновиот 
дијаграм.

А) парни броеви;   Б) деливи со 3

Користи Венов или Керолов дијаграм за 
да групира податоци и објекти според два 
критериума.

Зададени броеви или предмети ги распределува во даден 
Венов дијаграм според  дадени два критериума.

Според прикажаните податоци, колку лица сакаат да пијат кафе?

 а) 2; б) 3; в) 5; г) 7.

Чита даден Керолов дијаграм потполнет според два 
критериума, гио толкува и одговара на прашањата што се 
однесуваат на комбинацијата на двата критериума.

Според прикажаните податоци, непарни броеви деливи со 3 се: __________
Деливи со 3 Не се деливи со 3

парен 6, 12, 18 4, 8, 10, 14, 16, 20
непа-рен , 9, 15 5, 7, 1, 13, 17, 19

Зададени броеви или предмети ги распределува во даден 
Керолов дијаграм според дадени два критериума.

Дадените фигури, групирај ги и нацртај ги на соодветното место.

Обоени Не се обоени
кругови
квадрати, правоаголници
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Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Работа со податоци и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од 
учење го дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Анализира и решава ситуациски проблеми и задачи, на пример, логички проблеми;
Користи листи и табели за систематско решавање на проблеми;
Утврдува дали одговорот е разумен;
Усно го образложува начинот на решавање и размислување, вклучувајќи ги и почетните размислувања за можните одговори на проблемот.

Програма по математика 
Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Брои нанапред  и наназад во константни чекори, 
продолжувајќи под нулата. Препознава и продолжува 
бројна низа.

На дадена низа од броеви, го препознава чекорот и дополнува со 
броење нанапред и наназад.

Броевите се редат по одреден ред. Запиши ги наредните три 
броеви: 8, 6, 4, ___, ___, ___
Кој број доаѓа после броевите 10, 6, 2, -2 ?

3А-1

Ја одредува позицијата и месната вредност на секоја 
цифра во петцифрен и шестцифрен број.

Текстуално зададен број до 100.000 го запишува со цифри. Запиши го бројот со цифри: 
три илјади четиристотини и седум.

На зададен петцифрен и шестцифрен број ја одредува месната 
вредност на цифрите.

Запиши го бројот што одговара. 5 десетки илјади + 0 единици 
илјади + 8 стотки + 0 десетки + 6 единици = ____.

ЕРУ : Разложува броеви на илјади, стотки, десетки и 
единици.

Даден петцифрен број го разложува на десетки илјади, единици 
илјади, стотки, десетки и единици.

Бројот 45.122 има ____ десетки илјади,  ___ единици илјади, 
__  стотки,  _  десетки и  __ единици.

На поставена задача од секојдневјето        (поврзана со пари) 
разложува (вредност на пари) десетки илјади, единици илјади, 
стотки, десетки и единици.

Ако цената на еден телевизор изнесува –
9. 831 денар, тогаш на касиерот треба да платиме
__ банкноти од 1.000 денари 
 __ банкноти од 100 денари, 
__  монети од 10 денари
__  монети од 1 денари

Користи децимални записи со десетинки и стотинки, 
и разбира што претставува секоја цифра во бројот, на 
пример, во контекст на должина.

На поставена задача од секојдневниот живот каде се употребуваат 
децимали (мерки за должина, маса, течност, валути – евра) ја 
одредува месната вредност на цифрите.

Mарко е висок 1 метар и 83 сантиметри. Како поинаку може да 
кажеме за висината на Марко?    а) 18,3cm; б) 183m;  в) 1,83m; 
г) 1,83cm.

ЕРУ : Множи и дели броеви од 1 до 10.000 со 10 или 100 и 
го разбира  резултатот.

Одредува производ  и количник на број со декадна единица до 100.

Пресметај:
5 10=           78 10 =            450 10 =
8 100=         45 100 =          157 100 =
230:10 =       4.300:100 =       5.600:10 =

Решава едноставни проблеми од секојдневјето што бараат множе-
ње и делење со декадна едница.

Дневницата на Фатон за извршена работа изнесува 650 денари. 
Колку ќе заработи Фатон ако работи 10 дена? 
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Заокружува четирицифрени  броеви до најблиската 10, 100 
или 1.000.

Дадени четирицифрени броеви ги заокружува на најблиска стотка 
или го препознава одговорот.

Бројот 2.589 заокружен на најблиска илјадарка е _____.

Бројот 4.510 заокружен на најблиската илјадарка е: а) 4; б) 
4.000; в) 4.500;            г) 5.000. 

На прашања од секојдневниот живот заокружува броеви на 
најблиска илјадарка.

Ако на фудбалски натпревар присуствувале 1.851 посетител, 
колку приближно посетители присуствувале на фудбалскиот 
натпревар? Бројот заокружи го на најблиската илјадарка.

Заокружува децимален број со  една децимала до најблис-
киот цел број.

Даден децимален број со  една децимала го заокружува на 
најблискиот цел број. Бројот 41,6  заокружен на најблискиот цел број е _____.

На прашања од секојдневниот живот заокружува броеви на 
најблискиот цел број.

Дигиталниот термометар покажува 21,70С. Колку приближно 
изнесува температурата заокружено на најблискиот цел број?

ЕРУ : Подредува и споредува негативни и позитивни 
броеви на бројната права или на температурна скала.

На зададени броеви препознава помал или поголем број, споре-
дува или подредува негативни и позитивни броеви од најмал до 
најголем или обратно.

Броевите 1, -6, -91, 89 и - 3 подреди ги по големина, од најма-
лиот до најголемиот.

На дадени податоци извлечени од секојдневниот живот споредува 
и подредува негативни и позитивни броеви.

Температурите во неколку градови во Северна Македонија во 
еден зимски ден изнесувале: Скопје 40С, Гевгелија 70С  Берово 
-70С  Битола -30С. Подреди ги температурите од најниска до 
највисока. Во кои градови е измерена повисока температура од 
Битола?

ЕРУ : Пресметува колкаво е зголемувањето или намалу-
вањето на температурата.

На поставени задачи со зададени температури, одредува темпе-
ратурни разлики или го пресметува колкаво е зголемувањето или 
намалувањето на температурата.

Температурата утрото била 3 0C ,а на пладне потопло за 8 0C. 
Определи колку е температурата на пладне.
а) 30C; б) 50C; в) 80C; г) 0C.

Препознава непарни и парни броеви, и содржатели  на  5, 
10, 25, 50 и 100 до 1.000.

На зададени броеви ги препознава парните и непарните броеви и 
одредуваат содржатели на 5, 10, 25, 50 и 100 до 1.000.

Дополни ја низата со броеви кои, се следни содржатели на 
бројот 5:
 5, 10, _, _, _, _
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ЕРУ : Претвора неправилна дропка во мешан број, на 

пример 7
4  во 3

41 .

Запишува неправилна дропка и мешан број прикажан на дадена 
слика.

Следниот дијаграм запиши го како неправилна дропка и како 
мешан број. 

Запишува мешан број прикажан на дадена слика од бројна оска.

Кој мешан број е прикажан на бројната оска? 

Дадена неправилна дропка ја претвора и запишува како мешан 
број. Неправилната дропка  9

5
 запишана како мешан број е  9

5
=

Решава задача од секојдневниот живот. Ако се продале 21
4

 бурек со спанаќ тогаш колку е тоа

запишано како мешан број?

Ги подредува мешаните броеви и го наоѓа нивното место 
меѓу целите броеви на бројната низа.

На зададени мешани броеви ги препознава помалите или поголе-
мите мешани броеви и ги подредува мешаните броеви меѓу целите 
броеви на бројаната низа од најмал до најголем и обратно.

Мешаните броеви 23
5

; 4
9

; 17
7

; 16
7

и 

3 подреди ги по големина, од најмалиот до најголемиот.

ЕРУ : Користи дропки за да ја опише и утврди вредноста 
на дел од целото, на пример: приспособува рецепт за 6 
луѓе на еден за 3 или 12 луѓе.                             

На зададена задача од секојдневниот живот (приспособување 
рецепт) ја утврдува вредноста на дел од целото со удвојување или 
преполовување.

Ако рецептот за колачи за 12 лица содржи 8 чаши брашно и 6 
јајца, за 6 лица ќе бидат потребни:
а) 8 чаши брашно и 6 јајца        
б) 6 чаши брашно и 4 јајца 
в) 4 чаши брашно и 4 јајца          
г) 4 чаши брашно и 3 јајца



35

НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

БР
ОЈ

 -М
АТ

ЕМ
АТ

ИЧ
КИ

 ОП
ЕР

АЦ
ИИ

 

МИ
СЛ

ОВ
НИ

 СТ
РА

ТЕ
ГИ

И
Брои нанапред и наназад четирицифрени броеви во 
единици, десетки, стотки и илјади.

Подредува големи броеви во контекст на податоци поврзани со 
Р.Северна Македонија.

Население по возрзст, по пол, по градови, по занимање; број на 
граѓани кои се замимаваат со земјоделство, индустрија; број на 
домаќинства итн.
Валута: девизен курс, количество на пари во оптек во една 
банка.
Број на предмети во употреба во државата: број на мобилни 
телефони, телевизори, автомобили.
Растојанија помеѓу градови, растојание до одредена граница, 
растојание до други европски главни градови. Количество на 
искористена електрична енергија, обезбедена вода за пиење, 
произведена храна, продаден леб.

3А-2

Одредува правилни дропки со збир 1, на пример:  + “ = 1

Во даден збир на дропки со вредност 1, ја одредува непознатата 
дропка со ист именител. Одреди: а) 3

4
+ __  = 1;  б)  1  -  __  = 2

5

Преку задачи од секојдневниот живот одредуваат непознати 
дропки, чиј збир е 1. Ако за ручек се изеле  3

4  
од питата, уште колкав дел останал 

неизеден?

Ги искажува на памет паровите на  децимални броеви со 
една децимала со збир 1, на пример, 0,8 +0,2.

Во даден збир и разлика со вредност 1, го одредува непознатиот 
децимален број.

Одреди:  а) 0, 7 + __ = 1  
  б) 1 -  __ = 0,1

Преку задачи од секојдневниот живот споредува количества со 
децимални броеви со 1 децимала со збир 1.

Што тежи повеќе, 2 пакувања брашно со маса од 0,5 kg или 5 
пакувања брашно со маса  од 0,2 kg?

ЕРУ : Ја искажува таблицата за множење и делење со 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 .

Одредува производ на едноцифрени броеви со 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
и 10 .

Пресметај:
6 7 =  

Решава задача од секојдневниот живот во која пресметува произ-
вод на едноцифрени броеви со 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 .

Мало пакување кафе содржи 6 грама. Колку грама има во 8 
такви пакувања кафе?

Ги искажува квадратите на броевите до 10. На даден едноцифрен број пресметува квадрат. Пресметај:
8 2 =             

ЕРУ : Множи едноцифрен број со полна десетка до 90 или 
полна стотка до 900.

На поставени задачи одредува производ  на едноцифрени броеви 
со полна десетка или стотка.

Пресметај:
200 x 5 =       

Решава задача од секојдневниот живот во која пресметува произ-
вод на едноцифрени броеви со полна десетка или стотка. Една блуза чини 600 денари. Колку чинат 7 такви блузи?

ЕРУ : Собира три двоцифрени броја, содржатели на 10. На поставена задача одредува збир на три полни десетки. Решава 
задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
30 + 50 + 70 =            

Го применува комутативното својство на собирањето и 
множењето.

На поставени задачи од секојдневниот живот ги сменува местата 
на собироците / множителите.

Пример: Сметката при пазарење во маркетот останува иста, ако 
цената на производите се собере различно.
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ЕРУ : Собира трицифрени броеви. На поставена задача одредува збир на трицифрени броеви. Решава 
задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
324 + 120 =            

3А-3
ЕРУ : Одзема двоцифрени од трицифрени броеви. На поставена задача одредува разлика на двоцифрени  од трици-

френи броеви. Решава задача од секојдневниот живот.
Пресметај:
451 – 25 =             

ЕРУ : Одзема трицифрени броеви. На поставена задача одредува разлика на трицифрени броеви. 
Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
650 - 341 =           

Собира или одзема броеви до 100 со ист број на децимали. На поставена задача одредува збир и разлика на броеви до 100 со 
ист број на децимали.

Пресметај:
45,6 – 23,4 =
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ЕРУ : Удвојува двоцифрени броеви. На поставена задача со удвојување го пресметува производот. 
Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
43 2 =            3А-4

Множи двоцифрен  со едноцифрен број. На поставени задачи одредува производ на двоцифрени броеви со 
едноцифрен број. Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
38 6 =             

Множи децимален број со една децимала со едноцифрен 
број.

На поставени задачи одредува производ на децимален број со една 
децимала со едноцифрен број. Решава задача од секојдневниот 
живот.

Пресметај:
6,8 4 =          

Дели трицифрен број со едноцифрен, вклучувајќи и 
делење со остаток.

На поставени задачи одредува количник на трицифрени броеви со 
едноцифрени.
Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
432 : 6  =

Одлучува како да го заокружи резултатот после делењето, 
за да даде одговор на проблемот.

Решава задача од секојдневниот живот, каде го заокружува резул-
татот после делењето.

На фамилијарна прослава се поканети 125 гости. Ако на секоја 
маса можат да седат најмногу 8 лица, колку маси треба да се 
спремат во ресторанот?

Идентификува дека множењето и делењето се инверзни 
операции.

На зададен пресметан производ,  го одредува количникот ако се 
дадени производот и едниот множител.

Ако 653.770 = 58 тогаш колку е 
3.770 : 58 = ?      

Број 
-Решавање 
на проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Број и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Ги објаснува причините за изборот на стратегијата кога множи или дели;
Избира стратегија за да најде одговори на проблеми со собирање и одземање, објаснува и покажува како дошол до резултатот;
Истражува и решава проблеми, на пример: логички проблеми;
Ја опишува и продолжува бројната низа, на пример: 7, 4, 1, –2 ... и ги препознава односите меѓу секој број.
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ЕРУ : Препознава, опишува, претставува, црта и прави некои 2Д и 3Д 
форми.

На дадена слика од 2Д или 3Д форми ги препознава и 
именува истите.

Како се вика обоената 2Д форма?

а) четириаголник; б) квадрат; в) шестаголник; г) 
петаголник.

3В-1

Разликува многуаголници (вклучувајќи четириаголници), според 
бројот на прави агли, дали се правилни или неправилни и дали се 
симетрични.

На дадена слика од многуаголници ги препознава и 
идентификува правилните.

Кој од следните четириаголници е правилен?

а) А          б) Б          в) В         г) Г

На дадена слика од многуаголници ги препознава и 
идентификува симетричните и црта оска на симетрија 
на даден симетричен многуаголник.

Кој од дадените четириаголници е симетричен?

	 	
Нацртај ги оските на симетрија на дадениот чети-

риаголник. 
	

ЕРУ : Идентификува и ги опишува својствата на триаголниците, и ги 
класифицира според страни и агли.

Именува вид на триаголник на зададени својства. Триаголникот на кој сите страни му се еднакви се 
вика: 

На зададена слика од триаголници ги идентификува 
остроаголните, правоаголните и тапоаголните триагол-
ници.

Која од 2Д формите на сликата е остроаголен 
триаголник?

 а) А          б) Б          в) В         г) Г

На зададена слика од триаголници ги идентификува 
разностраните, рамнокраките и рамностраните  триа-
голници.

Која од 2Д формите на сликата е разностран 
триаголник?

 а) А          б) Б          в) В         г) Г
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Препознава и црта (со слободна рака) линија на симетрија на 2Д 
форми и шаблони и наоѓа примери на форми и симетрија во околи-
ната и во уметноста.

На дадена слика од 2Д форми и шаблони ги препознава 
симетричните форми и црта оска на симетрија кај 
истите.

Дали фигурите на сликата имаат оска на симе-
трија? Нацртај ги на фигурите кои имаат.

  

Идентификува примери на форми и симетрија во 
околината и во уметноста и ги црта оските на симетрија 
на зададена слика.

Нацртај ја оската на симетрија на сликата.

ЕРУ : Препознава и користи мерење на аглите во степени, мери агли 
со точност од 50 идентификува, опишува и ја проценува големината 
на аглите и ги класифицира како остар, прав или тап агол.

Одредува големина на агол според зададено својство. Колку степени има правиот агол? 

На зададена слика со поставен агломер на даден 
агол ја идентификува и мери големината на аголот со 
точност од 50.

На сликата е прикажан агол со големина од _____ 
0. 

Пресметува агли на прави. На зададена слика со агли на права пресметува голе-
мина на непознат агол.

Одреди го непознатиот агол на цртежот.

 

Искажува дека аглите се мерат со степени и дека цел круг има 360° 
или 4 прави агли и дека правиот агол е 90°.

Одредува големина на агол што го образуваат стрелките 
на часовникот во различно време.

Колков агол образуваат стрелките на часовникот во 
точно 15 часот? 3В-2

Идентификува големина на степен според дадена 
големина на завртување.

Во половина завртување има:
  а) 600 б) 900  в) 1800 г) 3600

ЕРУ : Ги споредува и подредува аглите помали од 180°.

На зададени агли со степени ги одредува и споредува 
острите или тапите агли.

Според дадената големина, кој од аглите е тап 
агол:
а) 91°  б) 33°  в) 187° г) 360°
Кои од аглите 18°, 110°, 84°, 112°, 56°, 140°, 60° 
се тапи агли?

На зададени агли со степени ги споредува и подредува 
почнувајќи од најмалиот или најголемиот.

Подреди ги по големина аглите 18°, 110°, 84°, 
112°, 56°, 140°, 60°, почнувајќи од најмалиот.
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ЕРУ : Чита и внесува координати во првиот квадрант.

На зададена слика од поставена форма во првиот 
квадрант препознава и чита координати.

Која форма е на (1, 2)?

 
а)  б)  в)  г) 

На зададени координати на точка во првиот квадрант 
означува со соодветна точка.

Во координатната рамнина означи ја точката А (4, 2)

Скицира каде ќе биде многуаголникот после пресликувањето, каде 
линијата на симетрија е паралелна на една од страните.

Пресликува многуаголник на зададена слика во 
координатна рамнина, каде линијата на симетрија е 
паралелна на една од страните.

Пресликај го триаголникот преку оската на 
симетрија.

	

Ја разбира транслацијата како движење по права линија, одредува 
каде ќе бидат многуаголниците по транслацијата и дава објаснување 
за сликите добиени со транслација, на пример, квадратот го помес-
туваме три квадрати на десно и пет квадрати нагоре.

На зададена слика со многуаголник во координатна 
рамнина во прв квадрант го транслира многуаголникот 
со зададени должини и насока.

Пресликај го триаголникот 4 квадрати нагоре и 3 
квадрати десно.

	

Геометрија 
-Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Геометрија и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Ги препознава врските меѓу 2Д формите и ги идентификува разликите и сличностите меѓу 3Д формите;
Ги препознава и разликува разликите меѓу 2Д и 3Д формите, на пример, ѕидот на коцката е квадрат;
Препознава едноставни односи меѓу формите,на пример,овие многуаголници се правилни бидејќи...;
Препознава едноставни односи меѓу формите, на пример, сите триаголници се рамнострани бидејќи...
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Избира и користи стандардни 
мерни единици и нивните 
кратенки (km, m, cm, mm, kg, 
g, l и ml) за процена, мерење и 
запишување на должина, маса и 
зафатнина.

На пример, од дадено мерење избира мерна единица соодветна на мерењето.
Која мерна единица ќе ја употребиш за да ја измериш шири-
ната на една спортска сала?
а) l б) km в)  m г)  kg

3Г-1

Дадени искази дополнува со мерна единица која е соодветна на контекстот на 
исказот.

Дополни со мерна единица:
а) Иван е висок 185 ___.
б) Патот од Охрид до Струга е долг 15 _.
в) Од пазар купив 2 __ компири.
г) За подготовка на колачот потребно е 500___ млеко.
д) Чашата јогурт собира 0,25 ___.

ЕРУ : Ги користи врските помеѓу 
познатите единици за должина, 
маса и зафатнина и значењето на 
„кило“, „центи“ и „мили“.

На посочен пример со должина од опкружувањето, ја запишува должината во 
сантиметри, во метри и како повеќеимен во метри и сантиметри. (На пример,  167 
cm  = 1,67 m = 1m 67 cm)

Запиши ја твојата висина изразена во:
а) сантиметри
б) метри
в) метри и сантиметри

Користи децимални записи за 
запишување на резултатите од 
мерењето (каде што е потребно), 
на пример,1,3 m, 0,6 kg, 1,2 l.

На зададена слика од вага ја запишува масата што ја покажува вагата на три 
начини и тоа, колку килограми и колку грамови, а потоа и само во грамови и само 
во килограми. 
(На пример,  1600 g = 1 kg 600 g = 1,6 kg)

Запиши ја масата што ја покажува вагата на три начини и тоа, 
колку покажува цели килограми и колку грамови, а потоа и 
само во грамови и само во килограми.

___ kg ___ g 
	_____ g

_____ kg
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На зададена слика од неколку бокали, од кои едниот е делумно наполнет, го чита, 
собира и го запишува количеството во милилитри или литри, или само во милили-
три, или само во литри.

Колку вкупно течност има во двата бокала? Одговорот 
запиши го на три начини: 

а) во литри и милилитри
б) милилитри
в) литри

Дадена слика од отсечка со линијар, ја чита должината и ја запишува во милиме-
три и како децимален запис во сантиметри.

а) Колку милиметри изнесува должината на црвената линија 
на цртежот?
б) Колку сантиметри изнесува должината на црвената линија 
на цртежот? 

Претвора поголеми во помали 
мерни единици, на пример: 2,6 kg 
во 2600 g.

На зададено барање претвора поголема во помала единица за должина, маса и 
зафатнина.

Изрази 5 km во метри.  5 km = __
Претвори 2,5 kg во грамови. 2,5 kg = ____
Претвори 3,4 l  = _____ ml.

Решава зададена задача од секојдневјето во кое е вклучено претворање и опера-
ции со мерки за течност.

Ако една чаша собира 250 ml:
а) колку чаши има во 1 литар
б) колку чаши има во 3 l  500 ml
в) колку литри ти се потребни за да наполниш 8 чаши
г) колку литри ти се потребни за да наполниш 9 чаши
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Ги подредува мерењата дадени во 
мешани единици.

Дадени должини изразени во поголеми и помали мерни единици ги споредува и 
подредува од најмала до најголема или обратно.

Подреди ги должините од најмала до најголема.  4,2 km,    
450 m,  4 m,    45 cm              

Подреди ги волумените од најмал до најголем: 0,7 l, 4000 ml, 
2 l и 345 ml 2 l   678 ml 80 ml

Подреди ги масите од најголема до најмала: 3 t, 5,3 kg, 7980 
g, 3250 kg  23700 g, 65,5 kg, 2550 g, 345 g

ЕРУ : Точно чита и толкува ин-
тервали на делумно нумерирани 
скали и истите ги запишува.

На зададена слика од термометар делумно нумериран, чита, проценува и ја запи-
шува температурата во 0С.

Која температура е прикажана на термометарот?

 

На зададена слика од мерна скала делумно нумерирана, чита, проценува и ја 
запишува течноста како децимален запис во литри.

Запиши го мерењето прикажано на мерната скала со мерна 
единица. 

На зададена слика од мерна скала делумно нумерирана, чита, проценува и ја 
запишува должината како децимален запис во метри или сантиметри.

Запиши го мерењето прикажано на мерните скали со мерна 
единица.

 

На зададена слика од мерна скала делумно нумерирана, чита, проценува и ја 
запишува масата како децимален запис во килограми.

Запиши го мерењето прикажано на мерната скала со мерна 
единица.
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ЕРУ : Препознава и користи 
единици  за мерење на времето 
(секунда, минута, час,  ден, месец 
и година).

На зададено барање претвора поголема во помала единица време или обратно.
(при претворањето може да се добие децимален број, на пример: 18 месеци = една 
и пол година)

Дополни ги исказите за да бидат точни.
Половина година има ___ месеци.
Три и пол години имаат ___ месеци.
Во три недели има ___ ден.
Во 8 години има ___ месеци.
Во 35 недели има ___ дена.
8 месеци се околу ___ недели.
91 ден се ___ недели.
66 месеци се ___ години.

3Г-2

ЕРУ : Користи календар и 
пресметува временски интервали 
во денови и недели (го користи 
знаењето за деновите во неделата 
и месеците во годината).

Чита и толкува зададен календар, пресметува временски интервали во денови и 
недели, одредува денови во кои се паѓаат дадени датуми.

Кој ден и кој датум бил 3 дена пред 9 февруари?

Во кој ден од неделата е 20 февруари?
Запиши на кој датум и во кој ден е последниот ден во месе-
цот. Запиши на кој датум е последниот петок во февруари.

Пресметува временски интервали. На зададено време за почеток на одредена активност и времетраење на активноста 
го пресметува времето на завршување на активноста.

Во хотелот појадокот започнува во 6:45 и трае еден и пол час. 
Запиши го времето кога завршуваат да служат појадок во 
хотелот.
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ЕРУ : Црта правоаголници, го 
мери и пресметува нивниот 
периметар.

На зададено барање црта правоаголник, ги мери неговите страни и пресметува 
периметар.

Нацртај правоаголник, измери ги неговите страни, а потоа 
пресметај го неговиот периметар. 3Г-3

На зададени димензии на страните на правоаголник или квадрат, пресметува 
периметар на правоаголник или квадрат.

Пресметај го периметарот на квадрат со страна 4 cm.  
Нацртај правоаголник со должина на страни 6 cm и 5 cm, а 
потоа пресметај го периметарот на правоаголникот.  

Мери и пресметува периметар на 
правилни и неправилни многуа-
голници.

На дадена слика од правилни и неправилни многуаголници нацртани на мрежа од 
квадрати го мери или пресметува периметарот и го споредува со периметарот на 
други многуаголници.

Која од фигурите има најмал периметар?

а) A       б)  B            в) C            г) D

Наоѓа плоштина на правоаголни 
2Д форми нацртани на мрежа 
од квадрати преку броење на 
квадратите.

На дадена слика од правоаголници нацртани на мрежа од квадрати ја одредува 
плоштината преку броење на квадратите.

Одреди ја плоштината на правоаголникот.

Мерење - Решавање 
на проблеми

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Мерење, и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде 
природата на резултатот од учење го дозволува тоа.

Избира соодветни мисловни или пишани стратегии за пресметување кои вклучуваат собирање или одземање;
Ги разбира секојдневните мерни единици за должина, маса, зафатнина и време и ги користи за решавање едноставни проблеми;
Проценува и ја определува приближната вредност  при пресметувањата и го проверува резултатот;
Измислува приказна со броеви за пресметки, вклучувајќи ги во контекст мерните единици.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Одговара на прашања за собирање, селекција 
и организирање на релевантни податоци.

На дадена табела со одредени податоци, препознава 
точен одговор на поставено прашање со селекција и 
организирање на релевантни податоци.

Во табелата е дадено количеството дожд на m2 во работните денови во 
една седмица. Во кој ден врнело најмногу дожд?

Денови Литри дожд на m2
понеделник 22
вторник 37
среда 12
четврток 7
петок 0

а) понеделник; б) вторник;  в) среда;  г) четврток.

3Д-1

На дадена табела со одредени податоци, одговара на 
поставено прашање со собирање, селекција и организи-
рање на релевантни податоци.
 

Во табелата е даден бројот на засадени овошки во еден овоштарник. 
Вид на дрво Цреши Јаболкници Круши

Број на дрва 8 18 7

Колку овошки се засадени во градината?

Време во минути 10 20 30 40
Број на
прочитани страници 6 12 18 24

Бојана чита книга. Времето потребно да прочита определен број страници 
е даден во табелата. 
Колку страници ќе прочита Бојана за 25 минути? 

Според податоците во табелата пресметај колку ќе платиш за 2,5 kg 
домати, 1 kg пиперки и 2 kg краставици? 

Производи Домати Пиперки Краставици

Денари за 1 kg 50 45 35
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Црта и и интерпретира табели на честота, пиктогра-
ми, столбести дијаграми, каде вертикалната оска 
е поделена на двојки, петки, десетки или стотки. 
Набљудува промени во вертикалната оска.

На зададен пиктограм, каде еден симбол претставува 
повеќе  податоци и каде се јавуваат половини или 
четвртини симболи, идентификува и чита прикажани 
податоци и одговара на поставено прашање со нивно 
толкување.

Според прикажаните податоци, колку колачиња приготвила Соња?

Секое    = 10 колачиња    Секое    = 5 колачиња

На зададена табела на честота или столбест дијаграм , 
каде колоната со честота е поделена на двојки, петки, 
десетки или стотки, идентификува и чита прикажани 
податоци и одговара на поставено прашање со нивно 
толкување.

Петар запишувал колку сончеви часови имало во неделата. Податоците ги 
претставил во табелата. Колку сончеви часа имало во четвртокот?

поне втор сре четв пет
2
4
6

8
10
12

а) 4 ; б) 6; в) 8; г) 10.
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ЕРУ : Црта и толкува едноставни линиски гра-
фикони, на пример, да ја прикаже промената на 
температурата.

На зададен линиски графикон, идентификува и чита 
прикажани податоци и одговара на поставено прашање 
со нивно толкување.

Според прикажаните податоци, во кој месец имало просечно најниски 
температури?
а) април; б) јули; в) септември.

10

15

20

25

30

35

април јуни август октомври

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
во

 0
С

Измерена температура

 

Користи Венов или Керолов дијаграм за да групира 
податоци и објекти според два или три  критери-
уми.

Чита даден Керолов или Венов дијаграм потполнет спо-
ред три критериуми, ги толкува и одговара на прашања 
што се однесуваат на комбинација на трите критериуми.

Кои од броевите се непарни и се содржатели на 3, но не се содржатели 
на 5?

ВЕ
РО

ЈА
ТН

ОС
Т

Опишува појава на познати настани користејќи го 
јазикот на веројатноста.

На поставен пример за појава на познати настани ја 
одредува веројатноста со опис на скалата за веројатност.

Какви се шансите ако фрлиш коцка за играње, да ти се падне бројот 1?
 а) нема шанси ;           б) малку веројатно;   
 в) еднакви шанси;       г) многу веројатно.

3Д-2
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Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Работа со податоци и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Проценува и ја определува приближната вредност и го проверува резултатот;
Утврдува дали одговорот е разумен;
Користи листи и табели за систематско решавање на проблеми;
Испитува едноставни тврдења со наоѓање на примери кои го задоволуваат или не го задоволуваат тврдењето;
Усно и писмено го образложува начинот на решавање и размислување; 
Поставува хипотези (претпоставки) и ги проверува.

Програма по математика 

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Ја одредува позицијата и месната вредност на 
секоја цифра во целите броеви до еден милион.

На зададен шестцифрен број ја одредува месната вредност на 
цифрите.

Запиши го бројот што одговара. 7 стотки илјади,  5  десетки илјади + 0 
единици илјади + 8 стотки + 0 десетки + 6 единици = ____. 4А-1

Даден шестцифрен број го разложува на стотки илјади,  десетки 
илјади, единици илјади, стотки, десетки и единици.

Бројот 405.122 има __ стотки илјади   __  десетки  илјади,  ___ едини-
ци илјади, __  стотки,  _  десетки и  __ единици.

Подредува и споредува броеви до милион корис-
тејќи ги знаците за поголемо и помало (> и < ).

Препознава помал или поголем број, споредува или подредува 
негативни и позитивни броеви од најмал до најголем или обратно.

Броевите: -7;  8; -12; 4; 15; -21 подреди ги по големина почнувајќи од 
најмалиот. 
___<____<____<_____<_____<____

ЕРУ : Множи и дели цел број од 1 до 10.000 со 
10, 100 или 1.000 и го објаснува резултатот.

Одредува производ  и количник на број со декадна единица до 
1.000. Бројот 15.900 е 100 пати поголем од бројот ___________.

ЕРУ : Множи и дели децимални броеви со 10 
или со 100 (при делењето решението да биде 
најмногу со две децимали)

На поставени задачи одредува производ и количник на децимален 
број  со 10 или со 100 (при делењето решението да биде најмногу 
со две децимали). Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
а) 5,61  10 =            б) 1,8  100 =           
 в) 73,8 : 10 =          г) 475 : 100 =
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Разложува двоцифрен број на множители.

Даден сложен број го разложува на два  или повеќе множители.

Бројот 18 запиши го како производ на прости множители (18=233)

Бројот 36 претставен како производ на два броја може да се запише 
како  
36 = __     __.

На поставени задачи од секојдневниот живот разложува двоци-
френ број на множители.

Блерта спремила 18 колачиња за печење. Таа сака да ги стави во тавата 
така што во секој ред да има подеднаков број на колачиња. Како може 
да ги постави? (Се прифаќа кој било одговор 9  2; 6  3). 

Подредува броеви со најмногу две децимали 
(броевите се со различен број на децимали).

На зададени децимални броеви препознава помал или поголем 
број, споредува или подредува децимални броеви со различен број 
на децимали од најмал до најголем или обратно.

Децималните броеви 3,5;  4,25; 1,09; 3,25 и  1,1 подреди ги по големи-
на, од најмалиот до најголемиот.

Ги искажува простите броеви до 20 и може да ги 
одреди сите прости броеви помали од 100.

Од зададени броеви до 100 може да ги препознае и одреди  
простите броеви.

Кој од дадените броеви е прост број?
а) 15           б) 27    в) 33      г) 37

ЕРУ : Споредува дропки со исти именители или 
дропки со именители кои се содржат едни во 
други , на пример, 3/4  со  7/8 . 

Препознава  еднакви дропки, на пример,  50/100  
= 5/10 = ½

На поставени задачи од секојдневниот живот , споредува или 
подредува дропки со исти именители., 
 

Иван претпладнето изорал  од нивата, а попладнето  од нивата. Кога 
изорал поголем дел?

На зададени дропки, споредува или подредува дропки со имените-
ли кои се содржат едни во други.

Дропката  е еднаква на дропката:
а) ; б) ; в) ; г) 

Одредува еднаквост на дропка и децимален 
број.

На поставени задачи одредува еднаквост на децимален број со 
дропка, со претворање на дропката во децимален, или децимал-
ниот во дропка. Решава задача од секојдневниот живот.
(да се користат дропки со именител 2, 4, 5, 10, 20,  25, 100)

Берхан изел од својот ѓеврек, а Марта 0,5 од нејзиниот. Кој изел 
повеќе?
Дропката  запишана како децимален број е: 
а) 1,5 б) 2,5 в) 10,2   г) 10,5
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Ги сведува дропките на нескратливи дропки.

Од понудени дропки ги препознава оние кои се запишани во 
нескратлива форма и дадена дропка ја запишува како нескрат-
лива.

Која од дадените дропки е нескратлива дропка:
а) ;  б) ;  в) ; г) .

Дропката  запишана како нескратлива е:

Решава задача од секојдневниот живот. Ако Симон купил  бурек, тоа е исто како да купил  бурек како нескрат-
лива дропка.

ЕРУ: Претвора правилна дропка во децимален 
број со делење .

Дадена правилна дропка ја претвора во децимален број со делење 
на броителот со именителот. Решава задача од секојдневниот 
живот.
(да се користат децимални дропки со именител 10 или 100 или 
именител 2, 4, 5, 8, 20, 25)

Дропката  запишана како децимален број е:

Го разбира процентот  како стоти дел од целина-
та и умее да ги изрази 1/2, 1/4, 1/10, 1/100  како 
проценти.

Дадени правилни дропки со именител 2, 4, 10 и 100 ги запишува 
како децимални дропки со именител 100, а потоа ги запишува 
како проценти.

Дропката  запишана како процент е: 

Решава задача од секојдневниот живот со претворање на дропки 
со именител 100 во проценти или со делење на броителот и 
именителот, па потоа  во проценти.

Возрасните имаат 32 заба. Тие имаат: - 8 заби предкатници - 8 секачи - 
4 песјаци - 12 катници. Запиши го бројот на секачите во процент.

ЕРУ : Одредува проценти од  форми и цели 
броеви.

На дадена слика од форма каде е обоен одреден дел, обоениот дел 
го запишува во процент.

Обоениот дел од фигурата изразен во проценти е:

 а) 35 %;   б) 40 %;  в) 50 %;  г) 65 %. 
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Одредува парови децимални броеви со една 
децимала  чиј збир е 10, на пример, 7,8 + 2,2 
и парови децимални броеви со две децимали 
чијшто збир е 1, на пример, 0,78 + 0,22.

Во даден збир и разлика со вредност 10, го одредува непознатиот 
децимален број.

Дополни:
2,58+ _ =10   7,2 + _ = 10
6,7 + 3,3 =    0,24 + 0,76 =   

4А-2

Преку задачи од секојдневниот живот споредува количества со 
децимални броеви со 2 децимали со збир 10.

Една цевка со должина од 10 m е составена од 2 дела. Едниот дел има 
должина од 
3,45 m. Колку е долг другиот дел од цевката?

Ги искажува и ги применува признаците за 
деливост со 2, 4, 5, 10, 25 и 100.

Преку задачи од секојдневниот живот ги применува признаците за 
деливост со 2, 4, 5, 10, 25 и 100.

Васил треба да ја засади градината со цвеќиња кои може да ги 
распредели по 10 или по 25 во редица. Колку цвеќиња има Васил, ако 
секажува дека има повеќе од 1250, а помалку од 1350 цвеќиња?

Дели двоцифрен со едноцифрен број, вклучу-
вајќи и делење со остаток .

Решава задача од секојдневниот живот со делење на двоцифрен 
со  едноцифрен број, вклучувајќи и делење со остаток .

Во овоштарникот на Аднан има 56 јаболкници, круши, праски и цреши. 
Колку дрва има засадено од секое овошје, ако има подеднаков број од 
секое овошје?
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ЕРУ: Собира броеви со ист или различен број на 
децимали.

На поставена задача одредува збир на броеви со ист или различен 
број на децимали.

Пресметај:
а) 3,9 + 6,2 =            б) 7,1 + 3,15 =       
в) 65,2 + 2,34 =        г) 45,6 + 3,4 =

4А-3

Решава задача од секојдневниот живот со собирање на броеви со 
ист или различен број на децимали.

Ана купила списание по цена од 2,50 евра и сендвич со цена од 4,25 
евра. Колку пари вкупно платила Ана?

Одредува разлики помеѓу позитивни и негативни 
броеви, помеѓу два негативни броја (преку 
температура или на бројна права).

На поставена задача од секојдневниот живот преку температура 
или бројна права одредува разлики и споредува позитивни и 
негативни броеви и два негативни броја.

Температурата во вторник изнесувала -13 0C, а во среда било потопло 
за 6 0C. Определи колку изнесувала температурата во среда:
а)  19 0C; б) 7 0C; в) 19 0C; г) 8 0C.

Кои негативни температури  се правилно споредени:
а)  -19 0C < -20 0C    б)  -7 0C< -9 0C      
 в)  -4 0C > -8 0C    г) -8 0C > -1 0C
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ЕРУ : Множи броеви деливи со 10, на пример, 
30 ∙ 40 или деливи со 10 и 100, на пример, 600 
∙ 40 .

На поставени задачи одредува производ на полни десетки и 
стотки. Решава задача од секојдневниот живот.

Најди го непознатиот број за да бидат точни равенствата:
а)  60   _  = 240            б) 60    40 =        
 в) 60   _  =  24000       г) 60     4000 = 

4А-4

Множи двоцифрен, трицифрен и четирицифрен 
број со едноцифрен и двоцифрен број (вклучу-
вајќи ги и парите).

На поставени задачи одредува производ на двоцифрени, трици-
френи и четирицифрени броеви со едноцифрен и двоцифрен број. 
Решава задача од секојдневниот живот поврзани со пари.

а) 23  82 =            б) 592  5 =         
 в) 234 14 =          г) 3429  3 =
Диме продава јаболка на пазар. Колку денари заработил ако продал 25 
килограми јаболка по цена од 35 денари по килограм?

Дели трицифрени броеви со едноцифрени, 
вклучувајќи и делење со остаток, и дели 
трицифрени броеви со двоцифрени броеви (без 
остаток).

На поставени задачи одредува количник на трицифрени броеви со 
едноцифрени со остаток.
На поставени задачи одредува количник на трицифрени броеви со 
двоцифрени броеви (без остаток).
Решава задача од секојдневниот живот.

Пресметај:
435 : 6  =
210:35= 

Дели децимален број со две децимални места со 
едноцифрен број.

На поставени задачи одредува количник на децимален број со 
најмногу две децимални места со едноцифрен број. Решава задача 
од секојдневниот живот.

Количникот на броевите 80, 4 и 6 е: ___

Колку чаши од 0,2 литра можат да се наполнат од едно шише од 5 
литри?

Го запишува одговорот при делење со 2, 4, 5, 10 
или 100, како  мешан број или децимален број .

Решава задачи од секојдневниот живот што вклучуваат делење со 
2, 4, 5, 10 или 100.

Цената на еден киловатчас електрична енергија изнесувала 0,56 евра. 
Следниот месец цената се преполовила. Колку изнесува новата цена 
за еден киловатчас? (Колку ќе плати едно домаќинство што троши 100 
киловатчасови електрична енергија во месецот?)

Ги искажува и ги применува законите кои се 
однесуваат на множењето (без задолжително 
користење на  термините комутативен, асоција-
тивен и дистрибутивен закон).

На зададен пресметан производ,  го препознава производот ако 
множителите си ги променат местата.
На зададен пресметан производ,  го одредува количникот ако се 
дадени производот и едниот множител.

Ако 46 · 58 = 2668, тогаш 58 · 46 = _____

Ако 46 · 58 = 2668, тогаш 2668:46 = ____
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Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Број и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволува тоа.

Користење на 
техники и вештини 
во решавање 
на математички 
проблеми

Избира соодветни и ефикасни ментални стратегии и стратегии со запишување за пресметувања кои вклучуваат собирање, одземање, множење и делење;
Проценува и ја определува приближната вредност при пресметувањето, на пример, заокружува и врши проверка;
Поставува и решава текстуални проблеми со сите четири операции;
Препознава еднаквост помеѓу децимален број, процент и дропка со именител 2, 10 и 100, и го користи ова за да ги подреди дропките, на пример, 0,6 е повеќе од 50 %  и помалку од 7/10  
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Препознава и опишува четириаголници ( вклучувајќи 
паралелограм, ромб и трапез ) и ги класифицира според 
аглите, страните и паралелноста на страните.

На зададена слика препознава и именува  четириа-
голник според бројот на паралелни страни.

Четириаголникот на сликата претставува:

 

 а) паралелограм;   б) трапез; в) ромб;  г) делтоид.    

4В-1

Препознава и именува вид на четириаголник според  
дадени својства.

Четириаголник со еден пар паралелни страни се нарекува 
_________________.

Препознава и именува вид на паралелограм според  
дадени својства.

Паралелограм со 4 еднакви страни и 4 прави агли се 
вика:_______   

ЕРУ : Препознава и користи 2Д форми за претставување на 
3Д форми, користејќи мрежи.

На зададена слика од приказ на мрежа, препознава 
и именува соодветна 3Д форма. 

На цртежот е прикажана мрежа од која може да се состави тело 
на:

	
 а) квадар; б) коцка; в) пирамида; 
 г) конус.
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Проценува и црта остар и тап агол, и мери агол со агломер 
за да измери до најблискиот степен.

На зададено барање црта остар или тап агол со 
дадена големина. Нацртај агол од 1250.

Проценува остар и тап агол што го формираат стрел-
ките на часовникот во зададено време.

Ѕидниот часовник покажува 10:00 часот. Стрелките на часовни-
кот образуваат ______ агол.

Проценува остар и тап агол што го формираат 
стрелките на часовникот после одминато време од 
15 или 30 минути од зададено време, односно после 
ротација за 900 или 1800.

Сега е 10:30 часот. Ако големата стрелка се заротира за агол од 
90˚, часовникот ќе покажува : 
а)   10:45; б) 10:15; в) 11:00;        
г) 10:15.
Сега е 11:15 часот. Ако големата стрелка се заротира за агол од 
180˚, часовникот ќе покажува : 
а)   11:45; б) 11:55; в) 12:00; 
г) 12:15.

Одредува големина на внатрешни и надворешни агли во 
триаголник.

На зададени два внатрешни агла на триаголник, го 
одредува третиот  внатрешен агол.

Третиот агол на триаголник со внатрешни агли  α =450 и =600  
изнесува  =____0
Во триаголник големината на два внатрешни агла е 36° и 57°. 
Големината на третиот агол е _______ °.  

На зададена слика од триаголник со означени вна-
трешни и надворешни агли, одредува непознат агол.

Непознатиот агол х изнесува _________˚ .

На зададена проблемска задача со збир на агли кај 
триаголник, одредува големина на непознат агол.

Два агла во рамнокрак триаголник се еднакви, а третиот изне-
сува 124°. Колку изнесуваат другите внатрешни агли? 
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ЕРУ : Чита и внесува координати  во сите квадранти .

Од зададени координати на точка го препознава 
квадрантот во кој се наоѓа.

На кој квадрант припаѓа точката М (3, - 4)?
а)  прв квадрант       б) втор   квадрант        в) трет квадрант        
г) четврти квадрант 

4В-2

Од зададени координати на точка го идентификува и 
именува квадрантот во кој се наоѓа. Точката А(-2, 3) се наоѓа во ______________ квадрант.

На зададена координатна мрежа внесува зададени 
координати на точки во сите квадранти.

Во координатната  мрежа нацртај триаголник со координати 
А(-2,1), B(4,1) и C(3,-4).

	

Пресликува многуаголник (со страни кои не се паралелни 
или нормални на оската на симетрија) со осна симетрија, 
транслација  или со ротација за 90о околу едно негово 
теме.

На зададена точка со координати, ги одредува 
координатите на пресликаната точка преку осна 
симетрија на х или на у оската. 

Дадена е точка А(3,2). Нејзината симетрична точка во однос на 
y - оската има координати _____________

На зададен многуаголник и оска  која не е паралелна 
на страните на многуаголникот, го пресликува со 
осна симетрија.

Пресликај го многуаголникот преку дадената оска на симетрија.

	

На зададена точка со координати, ги одредува коор-
динатите на пресликаната точка со транслација.

Точката А1 е слика при транслација на точката А(-2;-1) за 2 еди-
ници на десно.           Координатите на точката А1 се А1 (    ;    ).
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Зададен многуаголник во координатна мрежа го 
пресликува со транслација.

Транслатирај го четириаголникот за три квадрати на десно.

	

На прикажана ротација во координатна мрежа 
околу теме на даден многуаголник за 900 или 1800, 
препознава агол и насока на ротирање.

На цртежот е прикажана ротација. Темно обоената фигура е ро-
тирана околу црвената точка и е добиена посветлата фигура. За 
колку степени и во која насока е изведена дадената ротација?

	
а) за 900 во негативна насока б) за 1800   
в) за 900 во позитивна насока 

Зададен многуаголник во координатна мрежа го 
пресликува со ротација за 900 или 1800 со центар на 
ротација во едно од темињата.

Дадениот триаголник ротирај го околу означената точка за 900 
во негативна насока (во насока на стрелките на часовникот).

Геометрија –
Решавање на проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Геометрија и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење 
го дозволува тоа.

Користење на техники и вештини 
во решавање на математички 
проблеми

Препознава 2Д и 3Д форми и врските меѓу нив, на пример,  напречен пресек на квадар е правоаголник;
Ги користи постојните и новостекнатите знаења и доаѓа до одредени заклучоци;
Препознава односи меѓу броеви и умее обопштените тврдења дадени со зборови да ги запише со симболи и променливи, на пример, збирот на аглите во триа-
голникот е 180°.



57

НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Чита, одбира, бележи стандардни единици за да 
пресмета и измери должина, маса и зафатнина до 
соодветен степен на точност.

На зададена задача од секојдневјето, пресметува должи-
на, претворајќи поголеми и помали единици мерки.

Славка од дома до работа оди пеш и користи автобус. Оддалеченоста 
на нејзиниот дом до работното место е 9 km. Пешки поминува 
400 m. Колку km и остануваат да помине со автобус?

4Г-1

На зададена задача од секојдневјето, пресметува маса, 
претворајќи поголеми и помали единици мерки.

Паричка од 10 денари има маса 2 g. Колкава е вредноста на 10,5 kg 
такви парички?

На зададена задача од секојдневјето, пресметува зафатни-
на, претворајќи поголеми и помали единици мерки.

За еден месец водомерот на едно домаќинство покажал 4 kl потрошена 
вода. Колку литри вода потрошило домаќинството?

На зададена проблемска задача од секојдневјето, одре-
дува непозната мерка, претворајќи поголеми и помали 
единици мерки.

Колку време му е потребно на еден велосипедист да стигне од едно 
место на друго чија оддалеченост е 48 km, ако се движи со брзина од 
12 km на час?
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ЕРУ : Претвора од една во друга соодветна мерна 
единица, користејќи и децимални броеви до три 
децимали.

Препознава еднаквост на мерни единици за зафатнина 
при претворање на помали во поголеми мерни едниници 
или обратно.

Колку l (литри) има во 4500 cl?
а) 0,45 l      б) 4,5 l  в) 45 l   г) 450 l

Препознава еднаквост на мерни единици за должина при 
претворање на помали во поголеми мерни едниници или 
обратно.

Во 1m има:
а) 1 mm; б) 10 mm; в) 100 mm; г) 1000 mm.

100 пати поголема мерка од сантиметарот е :  
а)   метар     б) дециметар   
в) километар  г) милиметар

Препознава еднаквост на мерни единици за маса при 
претворање на помали во поголеми мерни едниници или 
обратно.

Колку е 2,34 kg во грамови?
а) 23,4 g; б) 0,234 g; в) 234 g; г) 2340 g.

Решава проблемска задача со пресметување и претворање 
на помали во поголеми мерни едниници или обратно.

Мало шише за сок собира 250 ml. Колку l (литри) сок има во 40 такви 
мали шишиња?

 Чаша јогурт собира 250 ml. Колку l (литри) јогурт има во 8 такви чаши?

Ги употребува традиционалните мерки кои сè 
уште се користат. (на пример, милја во приближно 
колку метри содржи)

На зададено барање претвора сантиметри во инчи или 
обратно.

Претвори во сантиметри: а) 3 инчи; б) 10 инчи

Колку сантиметри е долг по дијагонала телевизорот кој се продава како 
40 инчен?

На зададено барање претвора милји во километри или 
обратно. Претвори во километри: а) 4 милји; б) 21 милја
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ЕРУ: Претвора една во друга единица за мерење 
на времето.

Препознава еднаквост на мерни единици за време при 
претворање на помали во поголеми мерни едниници или 
обратно. (од зададениот број може да биде добиен деци-
мален број или дропка, на пример, 1,5 час = 90 минути)

150 минути изнесуваат: 
а) 2 часа;  б) 3 часа; в) 2,5 часа;   г) 3,5 часа.

4Г-2

Колку часа има во 50 дена?
а) 50 часа; б) 350 часа; в) 600 часа;  г) 1200 часа.  

Колку минути има во  часа?
а) 72 минути б) 180 минути 
в) 210 минути г) 3600 минути

Го искажува времето користејќи 24 часовни 
дигитални и аналогни  часовници.

Дадено време во 12-часовен запис го запишува во 24- 
часовен запис.

Во еден град на 20 јуни Сонцето изгрева во 4:10 часот претпладне, 
а заоѓа во 7:35 часот попладне. На 24 декември Сонцето изгрева во 
7:12 часот претпладне, а заоѓа во 4:22 часот попладне. Запиши ги 
времињата во 24-часовен запис. Одреди колку трае денот на 20 јуни и 
24 декември.

Чита и користи распоред (програма) направен за 
24 часа.

Го чита и толкува даден 24-часовен распоред за да одреди 
време на поаѓање, пристигнување, времетраење на 
патување.

Во табелата се дадени времињата на полетување и слетување на авио-
ни на различни авиокомпании, кои летале на различни дестинации. 

полетување слетување

Wizz Air 11:15 14:40

Lufthanza 10:20 15:25

AirFrance 09:10 13:15

Alitalia 20:40 22:55

Најкраток е летот со компанијата ___________, а најдолг е летот со 
компанијата ___________.

Пресметува временски интервали дадени во 
дигитална и аналогна форма.

На зададен интервал како децимален број или дропка и 
дадено време во 24-часовен запис го пресметува времето 
пред или после даденото време.

Пред 4,5 часа од 13:45 било ________  .
После   часа од 16:45 ќе биде____    

 Почнувајќи од 7 часот наутро, секои 2,5 часа има автобуска линија за 
Охрид. Ако сега е 13:30, за колку време ќе тргне следниот автобус?



60

НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

ЕРУ : Користи календар за да пресмета временски 
интервали во денови, недели или месеци.

На даден календар од тековната година одговора на пра-
шања со пресметување временски интервали во денови, 
недели или месеци.

Користи календар од тековната година за да одговори на следните 
задачи.
Запиши го датумот на следните денови во оваа година:
а) втората среда во март; б) последната сабота во октомври; в) првиот 
четврток во април. Колку денови има:
а) од 2 јануари до 5 февруари; б) од 4 јуни до 10 јули.

Пресметува временски интервали во денови, 
месеци и години.

На зададен почетен датум пресметува временски интерва-
ли во денови, месеци и години.

Ако денеска е 25 септември, уште колку има до крајот на декември. 
Запиши во: а) месеци и недели б) недели и денови в) денови

Одредува време кое е различно во различни 
временски зони во светот.

На зададена временска зона и времето со кое се разли-
кува од Северна Македонија, го одредува и пресметува 
времето во таа временска зона.

Во Токио времето е 9 часа понапред. Ако во Скопје е 12:30 часот, во 
Токио после еден и пол час  ќе биде __________ .
Во Хелсинки времето е 2 часа понапред. Ако во Скопје е 10:15 часот, во 
Хелсинки после еден и пол час ќе биде __________ .

ПЛ
ОШ

ТИ
НА

 И
 ПЕ

РИ
МЕ

ТА
Р

ЕРУ : Користи формула за да пресмета плоштина 
на правоаголник.

На зададени димензии на правоаголник пресметува 
плоштина на правоаголник.

Пресметај ја плоштината на правоаголникот.
4Г-3

На зададена димензија на квадрат пресметува плоштина 
на квадратот.

 Квадрат со должина од 1cm има плоштина од ________. 

Пресметај го периметарот и плоштината на квадратот.

На зададена плоштина на правоаголник и една страна, ја 
пресметува другата страна.

Ширината на правоаголникот е 9 mm, а неговата плоштина 135 mm2. 
Колку изнесува должината на правоаголникот?

Мери и пресметува плоштина и периметар на 
правилни форми.

На зададена проблемска задача од опкружувањето, прес-
метува плоштина и периметар на правоаголници. 

Нива во форма на правоаголник долг 15 метри и широка 8 метри треба 
да се огради со жица. Колку метри жица ќе бидат потребни? Колкава е 
плоштината на нивата?
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Проценува плоштина на неправилна форма, со 
броење на квадрати.

На зададена слика на неправилна форма, проценува 
плоштина на формата со броење на квадрати.

Ако едно квадратче има плоштина 1 cm², тогаш плоштината на обоената 
фигура изнесува____ cm².

Колку m² сини плочки се залепени во квадратот на сликата?

Пресметува периметар и плоштина на едноставни 
форми, кои може да се поделат на правоагол-
ници.

На дадена слика од форма која може да се подели на пра-
воаголници со дадени димензии пресметува периметар и 
плоштина.

Ако димензиите на цртежот се дадени во сантиметри, плоштината на 
фигурата изнесува____ cm² . 
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Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Мерење и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Ги разбира единиците мерки за должина, тежина, зафатнина, температура и време и ги користи за да изврши соодветни мерења;
Избира соодветна стратегија за пресметување и објаснува како дошол до резултатот;
Од веќе стекнатите знаења  изведува нови заклучоци за решавање на проблемот.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Организација, 
катего-риза-ција и 
прика-жува-  ње на 

подато-ците

Решава проблем со претставување, извлекување 
и толкување на податоци од табела, графикон и 
дијаграм, на пример, линиски дијаграм за рас-
тојание и време, табела за претворање на валути, 
табели на честота (фрекфенција) и столбести 
дијаграми за групирани податоци.

На даден дијаграм со прикажани пода-
тоци, препознава и одредува одговор на 
поставено прашање со собирање, селекција 
и организирање на релевантни податоци.

За едно истражување кое имало за цел да испита колку се конзумира здрава исхрана 
неделно, се собрале податоците дадени на сликата. Колку испитаници биле прашани?      
 

а) 19; б) 27; в) 32; г) 40.

4Д-1

Чита и толкува даден столбест дијаграм, 
потполнува табела со селектирање и групи-
рање податоци на зададен интервал.

 На натпреварот во скок во далечина биле
постигнати следните резултати: Пополни ја табелата. 

 

На зададен линиски графикон, идентифи-
кува и чита прикажани податоци и одговара 
на поставено прашање со нивно толкување.

Кирил Лазаров е најдобар стрелец во историјата на светските првенства во ракомет. 
Тој во 2009 година поставил нов рекорд на Светското првенство во ракомет што се 
одржало во Хрватска. 
На графиконот се прикажани најдобрите стрелци на последните светски првенства.

Колку голови постигнал Лазаров во 2009 година? 
Во која година најдобриот стрелец постигнал 55 голови?
Кој стрелец постигнал 71 гол?
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На зададен линиски дијаграм со повеќе 
графикони, идентификува, чита, споредува 
прикажани податоци и одговара на поставе-
но прашање со нивно толкување.

Вкупниот број на бодови на фудбалските екипи: Манчестер Јунајтед и Челзи, освоени 
во Премиер лигата во периодот од 2005 до 2015 година се дадени во графиконот.

а) Што е прикажано на вертикалната оска?
б) Во кои две години двете екипи имале најмала бодовна разлика?
в) Во која година Манчестер Јунајтед освоил најмногу поени?
г) Во која година Челзи имал 95 бодови?
д) Во 2009 година колку бодови освоил Манчестер Јунајтед?
ѓ) Во која година тимовите имале најголема бодовна разлика?

ЕРУ : Одредува мод и ранг на податоци од 
соодветна ситуација.
Одредува медијана и аритметичка средина на по-
датоци. Наоѓа примери на примена на статистика 
во секојдневниот живот.

На дадени податоци од пример во се-
којдневниот живот, одредува мод.

Бројот на голови што ги постигнал еден фудбалски клуб во 10 натпревари е: 
 3, 0, 1, 0, 0, 2, 5, 2, 4, 3. Модот на овие податоци е: ___________

На дадени податоци од пример во се-
којдневниот живот, одредува ранг.

Еден летен ден максималната температура во некои европски градови изнесувала: 
Скопје 38 0C, Белград 
37 0C, Рим 27 0C, Париз 32 0C, Мадрид 36 0C, Атина 39 0C. Рангот (опсегот) на темпера-
турата е: ____________.

На дадени податоци од пример во се-
којдневниот живот, одредува медијана. Медијаната за броевите  -6;  4;  8;  0;  -1;  1 е бројот  ______ 

На дадени податоци од пример во се-
којдневниот живот, одредува аритметичка 
средина (просек).

Колкава е просечната цена на доматите ако прва класа чинат 48 денари, втора класа 35 
денари и трета класа 25 денари?

Ве
ро

јат
но

ст

ЕРУ : Употребува поими од веројатност за да 
дискутира за настаните (за веројатност да се 
случи настанот или не и за настани кои имаат 
иста веројатност да се случат).

На поставен пример за појава на познати 
настани ја одредува веројатноста искажу-
вајќи ја како дропка или децимален број. 

Во една кутија има 2 бели и 2 црни топчиња. Веројатноста да се извлече белото топче 
е:

а) 1
4

      б) 1       в) 0           г) 
2
1

При фрлање на коцка, на чии страни се броевите од 1 до 6, колкава е веројатноста да 
се падне бројот 1?

 а) 0     б) 
6
1

     в)  
2
1

 г) 1

4Д-2
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Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Работа со податоци и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење 
го дозволува тоа.

Користење на техники и вештини 
во решавање на математички 
проблеми

Решава едноставни и посложени задачи(користејќи ги сите четири операции), и ги претставува, на пример,со дијаграм или на бројна права;
Го проверува собирањето во различен редослед  (со групирање) кога се собираат повеќе броеви; 
Врши проверка со одземање;
Користи бројни низи и табели за систематско решавање на проблемот;
Усно и писмено го образложува  начинот на решавање и размислување;
Поставува хипотези (претпоставки) и ги проверува;
Решава голем проблем разложувајќи го на помали проблеми или го претставува користејќи дијаграми;
Го објаснува изборот на одреден метод за прикажување на пресметувањето и ја објаснува постапката;
Поставува, анализира и ја подобрува хипотезата ( претпоставката );
Ообјаснува и оправдува методи, резонира, користи стратегии, или усно донесува заклучоци.

Програма по математика 

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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НИ ЕРУ : Собира, одзема, множи и дели цели броеви.
На зададени броеви со исти и со различни знаци ги 
пресметува  збирот, разликата, производот и колични-
кот.

а) (-21) - (+4) =    б) (+9) - (-24) =         
в) (-6) - (-9 )=       г) (+7) - (+26) =
а) (-4) × (+8) =      б) (+7) × (-9) =         
в) (-12) : (-4 )=     г) (+16) : (+4) =

5А-1

Препознава и пресметува квадрати на цели броеви до најмалку 20 и 
соодветни квадратни корени, како, на пример, 7 на 2 и 49.

Одредува квадрат на број до 20, одредува квадратен 
корен на (полн квадрат) брои до 100 и одредува збир и 
разлика на истите.

а) 102 – 72  =          б) 16  = 

в) 92  + 64 =        

Идентификува и користи: содржатели, делители, заеднички делители, 
заеднички содржатели, најголем заеднички делител, најмал заед-
нички содржател и прости броеви, запишува број со неговите прости 
множители, на пример:  

Одредува заеднички делители на заеднички содржате-
ли, НЗД, НЗС. Одреди ги сите заеднички делители на 28 и 42. 

Даден број го разложува на прости множители (корис-
тејќи ги признаците за деливост).

Бројот 84 разложен на неговите прости множители е: 
84 = ________

Решава задача од секојдневниот живот.

Во Р. Северна Македонија се избира претседател на секои 5 годи-
ни, а парламент на секои 4 години. Двата избора во иста година 
последен пат се случија во 2014 година. Ако нема предвремени 
избори, која е следната година во која повторно ќе се избира 
претседател и парламент во иста година?
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Толкува децимален запис и месна вредност. На зададен децимален број ја одредува месната 
вредност на цифрите.

Цифрата 3 во бројот 134,5 има вредност:
а) дестинки; б) 3;  в) 30; г) 300. 5A-2

ЕРУ :  Множи и дели цели броеви со 10, 100 или 1.000. Одредува производ  и количник на број со декадна 
единица. (Резултатот може да е децимален број) Бројот 1.590 е 100 пати поголем од бројот ___________.

Подредува децимални броеви, вклучувајќи и мерни единици со корис-
тење на знаците =,  , > и <.

На поставени задачи од секојдневниот живот , спореду-
ва или подредува децимални броеви со различен број 
на децимали.

Сашо и  Ризван трчаат на 100 m. Сашо истрчал за 13,09 секунди, а 
Ризван за 13,2 секунди. Кој стигнал прв?

Заокружува цели броеви до степен со основа 10 и степенов показател 
позитивен цел број, на пример, 10, 100, 1000 или децимални броеви до 
најблискиот цел број на едно/две децимални места.

На поставени задачи од секојдневниот живот кои 
користат податоци за заокружување на цели броеви и 
децимални броеви до даден цел број или децимално 
место (на пример. население во градови, присуство на 
фудбалски  натпревари, растојанија помеѓу градови, 
должини / маси на животни.)

Доколку населението на САД било 76,2 милиони во 1900 година, а 
во 2015 година е 320,09 милиони, за колку се зголемило населе-
нието од 1900 до 2015 година?
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Препознава еднаквост на најчесто користени дропки, децимални 
броеви и проценти.

На понудени броеви запишани како дропки, децимални 
броеви или проценти ги препознава тие кои се еднакви. 
(на пример: =0,25=25 % = 0,5=50 %  = 0,2=20 %)

Кој од дадените проценти има иста вредност со дропката?
а) 20 % б) 25 % в) 40 % г) 60 % 5A-3

Упростува дропки со кратење на заеднички делители и идентификува 
еднакви дропки, претвора неправилни дропки во мешан број и обра-
тно, претвора децимален број во дропка.

Дадена дропка ја упростува со кратење на заеднички 
делители.

Колку е 4
12

 запишана во нејзина наједноставна форма

(како нескратлива дропка)? 

Помеѓу дадени дропки, ги препознава еднаквите 
дропки со различни именители.

Која од дадените дропки е еднаква со :  1
5

:  а) 6
10 ; 

 б) 8
40 ;

  в) 

10
15 ; 

г) 5
50 .

Даден мешан број го запишува како неправилна дропка 
и обратно. Мешаниот број 31

4
 запишан како дропка е:

Даден децимален број го запишува како децимална 
дропка и обратно. Децималниот број 31

4
   запишан како дропка е: 

Решава задача од секојдневниот живот.
Весна купила 1

4
 бурек, а Тоше 2

8
бурек. Кој дел е поголем?

ЕРУ : Собира и одзема дропки и мешани броеви.

На дадени дропки со еднакви именители и мешани 
броеви пресметува збир и разлика. а) 32

8 8
+ =      б) 2 1

3 3
� =      в) 2 12 3

5 5
+ =      

На дадени дропки со различни именители (но поеднос-
тавни случаи, кога едниот е содржател на другиот име-
нител) и мешани броеви пресметува збир и разлика.

а) 31
4 8
+ =         б) 2 1

3 9
� =      

а) 512 3
2 6
+ =      б) 325 2

5 10
� =   
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Пресметува дел од целината. 
а) Одредува колку изнесува делот од целината, т.е. 
пресметува производ на дропка со цел број.
б) Одговорот може да биде дропка

а) Колку е 2
3

 од 6?   

б) Колку е 1
4

 од 10?

Множи и дели цел број со дропка. Решава задача од секојдневниот живот со множење и 
делење на цел број со дропка.

Продавачот на својата тезга имал 120 kg зеленчук, домати, 

краставици и пиперки. Од нив 3
8

 биле домати, 1
4

 краставици

и останатото пиперки. По колку килограми имал од секој зеленчук?

ЕРУ : Го разбира процентот како стоти дел од целината, користи дропка 
и проценти да опише делови од форми, целини и мерки и да спореди 
различни количини.

На дадена слика со обоени делови од форми, го 
определува обоениот дел, го споредува со друг дел и го 
запишува  во проценти и како дропка.

Обоениот дел од фигурата запиши го во проценти и како дропка. 
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Користи запис на размер, упростува размери и дели количина на два 
дела во дадениот размер.

На дадена слика од форми го одредува размерот на 
различните форми, фигури.

Соодносот на виолетовите форми спрема портокаловите е: 

а) 1 : 2; б) 1 : 3; в) 2 : 1; г) 3 : 1.

Решава задача од секојдневниот живот со поделба на 
количина на два дела во даден размер.

На хуманитарна акција, Ана со нејзината мајка донирале 350 
денари во сооднос 2 : 5. Колку денари донирала Ана?

ЕРУ : Користи правопропорционалност во даден контекст, решава 
едноставни проблеми со размер и правапропорционалност.

Решава задача од секојдневниот живот со размер и                         
правапропорционалност.

Едно пакување со 3 батерии чини 75 денари. Колку би чинело едно 
пакување со 5 батерии.
За подготовка на 10 палачинки потребни се 10 лажици брашно, 
2 јајца, 100 милилитри млеко, 400 милилитри газирана вода, 2 
лажици масло и малку сол.
а) Колку јајца ќе бидат потребни за подготовка на 20 палачинки?
б) Колку млеко ќе биде потребно за подготовка на 15 палачинки?
в) Колку вода ќе биде потребно за подготовка на 25 палачинки?

Применува признаци за деливост со 2, 3, 5, 6, 9, 10 и 100. Преку задачи од секојдневниот живот ги применува 
признаците за деливост со 2, 3, 5, 6, 9, 10 и 100.

 Едно пристаниште е осветлено од 2 светларници кои имаат 
ротирачко светло. 5А-4

Едниот светларник фрла светлина на секои 6 секунди, а другиот на 
секои 9 секунди. На колку секунди пристаништето е осветлувано 
истовремено од двата светларника?

Пресметува едноставни дропки и проценти од количини, на пример, 
една четвртина од 64, 20 % од 
50 кг.

Од даден број пресметува процент или дропка, односно 
пресметува производ на дропка со цел број и производ 
на процент со цел број.

Колку е 20 %  од 60?
а) 10; б) 12; в) 1; г) 30.

Искажува примери за еднаквост на дропки, децимални броеви и 
проценти. 

Решава задача од секојдневниот живот со примери на 
претворање на проценти во дропки и на децимални 
броеви во дропки и во проценти.

70 % од човечкото тело е вода. Колку вода содржи тело со маса од 
70 kg?

 Црното чоколадо содржи 75 % какао. Колку четвртини какао 
содржи чоколадото?

Решава едноставни текстуални задачи, вклучително и задачи поврзани 
со правопропорционалност.

Решава едноставни текстуални  задачи поврзани со 
правопропорционалност.

Срцето на човекот просечно има 72 откучувања во минута. Колку 
отчукувања ќе има за 1 час?
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ЕРУ : Користи редослед на операции, вклучувајќи и загради, при 
едноставни пресметувања.

Ја определува бројната вредност на зададени бројни 
изрази, притоа го користи редоследот на операциите, 
вклучувајќи и загради, при едноставни пресметувања.

Пресметај:
а) 9 + 55 :11 =            б) 18 : 2 × 5 =            
в) 23 – (12 – 7) =        г) 9 × 3 – 2  × 5 =
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ЕРУ : Собира и одзема цели броеви и децимални броеви, вклучувајќи 
децимални броеви со различен број децимални места.

На зададени задачи од секојдневниот живот пресме-
тува збир и разлика на цели и на децимални броеви 
преку мерки за должина, маса, течност, валути.

Од 12 m долг материјал за шиење, Јана употребила 4,25 m од 
материјалот. Колку метри материјал и останал неискористен? 5А-5
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Множи и дели децимални броеви со едно и /или две децимални места 
со едноцифрен број 

На поставени задачи одредува производ на децимални 
броеви со едно и/или две децимални места со едно-
цифрен број. Решава задачи од секојдневниот живот 
поврзани со мерки или со пари.

Пресметај:
а) 12,4 × 8 =          б) 6,24 × 8 =            
 в) 63,5 : 5 =          г) 4,24 : 4 =

5А-6

Ана секој ден наутро пие по 0,25 l лимонада. Колку литри лимона-
да Ана пие неделно?

Одредува остаток ако при делење, деленикот не е содржател на 
делителот, на пример, 157 : 25 = 6 остаток 7.

На зададени задачи од секојдневниот живот што 
вклучуваат делење со остаток, го определува колични-
кот и остатокот при делење.

Ако на автобуската постојка чекаат 157 патници кои сакаат да 
патуваат за Охрид, а има 3 автобуси кои имаат по 50 седишта, за 
колку патници нема да има место?

ЕРУ : Заокружува на цел број, нагоре и надолу по делење, кога контек-
стот бара одговорот да биде даден со цел број.

На зададени задачи од секојдневниот живот што 
вклучуваат делење со остаток и неопходност од зао-
кружување, го определува количникот и резултатот го 
заокружува зависно од контекстот. 

За една хуманитарна акција треба да се однесат во кутии 458 
брошури. Една кутија собира 8 брошури. Колку кутии ќе бидат 
потребни?

Број 
-Решавање 
на проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Број и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволува тоа.
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Користење на техники и 
вештини во
решавање на
математички проблеми

Користи аритметички закони и инверзни операции за да се поедностават пресметувањата со цели броеви и децимални броеви;
Работи со броеви, алгебарски изрази и равенки и применува често користени алгоритми;
Ги разбира секојдневните системи за мерење и ги користи за да процени, да измери и да пресмета;
Проверува резултати од пресметувања со користење на инверзни операции;
Проценува, одредува приближна вредност и ја проверува својата работа;.
Решава текстуални проблеми со цели броеви, проценти, децимални броеви, пари или мерки;
Избира операции и умствени или писмени методи соодветни на броевите и контекстот, вклучувајќи ги проблемите со повеќе од еден чекор;
Дава прецизни решенија соодветни на контекстот или проблемот;
Поврзува резултати или наоди во првичниот контекст и проверува дали тие се разумни;
Ефективно дискутира и разговара за добиените наоди, усно и во писмена форма.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЛИ Составува едноставни алгебарски изрази, 

користејќи букви во замена за броеви.

Дадени искази што содржат непознати броеви или променливи ги 
запишуваат како алгебарски изрази.

Алмаса има x години. Бојан е пет години помал од Алмаса. Запиши израз за 
возраста на Бојан. 5Б-1

На зададени геометриски форми запишува или препознава 
израз за пресметување периметар, кој вклучува една, или повеќе 
непознати.

Изразот за пресметување на периметар на триаголникот е: 
	а) 3 х   б) х3    в) 3 + х     г) 3

Запиши израз за пресметување на периметар на фигурата. 
	

Алгебарските операции ги извршуваат по исти-
от редослед како аритметичките операции.

Одредува вредност на броен израз кој вклучува повеќе аритметич-
ки операции. а)  7 5 8+ × =              б) 30 5 (12 7)� × � =

Дадени искази, кои вклучуваат повеќе аритметички операции ги 
запишува како алгебарски изрази.

Следните искази запиши ги како изрази:
а) Бројот x, помножи го со 4, а потоа додај 7
б) Бројот y, помножи го со 6, а потоа одземи 9
в) Бројот z, помножи го со 8, а потоа производот одземи го од 14
г) Бројот a подели го со 5, а потоа додај 3
д) Бројот b подели го со  7, а потоа одземи 8
ѓ) Од бројот 19 одземи го бројот c помножен со 7
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ЕРУ : Упростува или трансформира линеарни 
изрази со коефициенти цели броеви, собира 
слични членови, множи со член надвор од 
заграда.

Упростува даден линеарен израз со една променлива со собирање 
слични членови.

Упрости ги изразите: 
а) + + +a a a a ; б) 3 5a a+ ; в) 4b b b+ + .  

Упростува даден линеарен израз со една променлива  и коефици-
енти и со повеќе променливи со собирање слични членови.

Упрости ги следните изрази:
а) 15 12 –9 –10z z+ ; б) 16 19 –15x x+  
в) 3 4 2 3x y x y+ + +

Упростува даден линеарен израз со множење со член надвор од 
заграда.

Ослободи се од заградите.
a ) 3 (y+2)=  б) 6 (5y+2)

Упростува даден линеарен израз со множење со член надвор од 
заграда и со собирање слични членови.

Ослободи се од загради и упрости ги изразите. 

3( 3) 2( 5)x x+ + +

ЕРУ : Изведува и користи едноставни формули, 
на пример, запишува часови во минути.

Претвора и запишува секунди во минути, часови и денови и 
обратно.

Одреди колку минути има во 2 часа?
Колку секунди има во 5 минути?

На даден сооднос меѓу денари и друга валута извршува претво-
рање. Колку денари ќе добиеш за 100 евра? (при даден сооднос на денар - евро)

Заменува позитивни цели броеви во едностав-
ни линеарни изрази/ формули.

На зададени искази од секојдневниот живот составува едностав-
ни алгебарски изрази. Лазар собира жетони. Секој жетон вреди 25 поени. Колку поени има Лазар?

Ја одредува вредноста на непознатата на зададени изрази и 
равенки.

Која е вредноста на изразот x + 25 кога 
x = 5?  Која е вредноста на x кога x + 17 = 25?

За дадена вредност на непознатата, ја определува вредноста на 
изразот.

Ако x =3 , одреди ја вредноста на изразите:
а) 2x +  б) 7 3x�

Замени ги вредностите за 3, 2x y= =  и 5z =   и во секој од изразите и 
определи ја нивната вредност.

а) 5y z+ ; б) 2z y� ; в) 3 5xyz � .    

За дадени вредности на непознатите, ја определува вредноста на 
дадена формула.

Искористи ја формулата  за пресметување на плоштината  на правоаголник, 
каде со  и  ги означуваме должините на страните на многуаголникот, ако:  
a = 5cm; b = 3cm   
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ЕРУ : Составува и решава едноставни лине-
арни равенки со целобројни коефициенти (со 
непозната само на едната страна), на пример, 
2х = 8,
 3х + 5 = 14; 9 - 2х = 7.

Решава зададени линеарни равенки со една операција (собирање, 
одземање, множење, делење) со цели броеви, со непозната само 
на едната страна од равенката.

Реши ги равенките: 

а) 5 13x + = ;    б) 5 –8x= ;  в) 4 16x = ;  г) 8
3
x
=

Решава зададени линеарни равенки со две операции со цели 
броеви, со непозната само на едната страна од равенката.

Реши ги равенките: 

а) 4 3 15y + = ; б) 2 –7 73y = ; в)  3 5
4
y
+ =

;
 г) 1 5 5

9
y

= �
.

Решава зададени линеарни равенки со загради со цели броеви, 
со непозната само на едната страна од равенката. 

Ослободи се од заградите, а потоа реши ги следните равенки:

 а) 2(3 ) 12x+ = ; б) 2(5 3) 14x � =

За зададени искази составува и решава едноставни линеарни 
равенки со цели броеви, со непозната само на едната страна од 
равенката.

За следните искази запиши равенки, а потоа реши ги:
а) Си замислив еден број, а потоа му го додадов бројот 6 и го добив бројот 14. Кој 
број го замислив?
б) Си замислив еден број, а потоа од него го одзедов бројот 7 и го добив бројот 
32. Кој број го замислив?
в) Си замислив еден број, а потоа го помножив со бројот 6 и го добив бројот 72. 
Кој број го замислив?
г) Си замислив еден број, а потоа го поделив со бројот 15 и го добив бројот 8. Кој 
број го замислив?

 Составува и решава зададени задачи од секојдневниот живот 
кои вклучуваат примена на едноставни линеарни равенки со една 
непозната.

Две деца заедно имаат 61 килограм. Машкото има 5 килограми повеќе од девој-
чето. Колку килограми има машкото, а колку девојчето?
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ЕРУ : Генерира членови на низа од цели броеви 
и наоѓа член што е на дадена позиција во 
низата, наоѓа едноставни правила за добивање 
на член по член.

На дадени последователни неколку членови од низа од цели 
броеви, препознава  или допишува следен член.

Следен член во низата 2, 6, 10, 14 е:
а) 16         б) 18        в) 20               г) 22
За секоја низа допиши уште 3 члена:
а) 5, 15, 25,... б) 4, 2, 0, ... 

5Б-2

На дадена едноставна низа, одредува правило за одредување на 
следен член на низата. Запиши го правилото за одредување на следен член на низата 26, 19, 12, 5...

На дадена низа, каде недостасуваат членови, го препознава 
правилото и наоѓа член што е на дадена позиција во низата.

Дополни ги празните места во низите:
а) 12, 15, _, 21, _, 27, _  б) 5, _, _, -10, -15, _, -25

Генерира низа од броеви од визуелни прикази 
и го опишува општиот член во едноставни 
случаи.

На дадена слика од низи од геометриски форми, го одредува 
правилото и ја продолжува низата со следен член.

Дополни ја шемата со уште 3 члена и определи го правилото за следен член

Претставува едноставни функции, користејќи 
симболи и придружување по дадено правило.

На зададени правила кај едноставни функции со дадени влезни 
вредности ги одредуваат излезните вредности.

Дополни ги овие дијаграми на пресликување.

 
а)                                      б) 

ЕРУ : Наоѓа координатни парови кои ја 
задоволуваат линеарната равенка, каде што у 
е дадена експлицитно во однос на х, го црта 
соодветниот графикон, препознава графикони 
паралелни на х и/или у – оската.

На зададени линеарни равенки каде што у е дадена експлицитно 
во однос на х, одредува координатни парови на точки кои ја 
задоволуваат равенката, ако се дадени вредностите за х и го црта 
соодветниот графикон во координатен систем.

Дадена е функцијата  .
а) Препиши ја и потполни ја табелата за дадените вредности на х. 

x -3 -2 -1 0 2

y 1

б) Нацртај координатен систем и со помош на табелата нацртај го графиконот на 
функцијата 

На дадена слика од графикон на права паралелна на х и/или у – 
оската ја препознава и ја запишува равенката.

Запиши равенка на правата означена на цртежот. 
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Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Алгебра и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволува 
тоа.

Користење на техники и 
вештини во реша-
вање на математички 
проблеми

Работи со броеви, алгебарски изрази и равенки, и применува често користени алгоритми;
Идентификува и претставува информации или непознати броеви во проблеми, правилно употребува броеви, симболи, зборови, дијаграми и графикони;
Црта прецизни математички дијаграми и графикони;
Проценува, одредува приближна вредност и ја проверува својата работа.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Проценува големина на остар, тап и неконвексен агол до најблис-
киот степен изразен со цели десетки.

На дадена слика со агли препознава остар, тап и некон-
вексен агол.

 Кој од аглите на цртежот е неконвексен агол?

	

5В-1

На зададена слика со поставен агломер на даден 
неконвексен агол ја идентификува и мери големината на 
аголот со точност од 100.

На сликата е прикажан агол со големина од ____0.
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Препознава наизменични и согласни агли.

На дадена слика со трансферзала на паралелни прави, 
идентификува наизменични, согласни и спротивни агли.

Аглите a и e на паралелните прави се:

а) наизменични б) согласни
в) накрсни г) напоредни

На дадена слика со трансферзала на паралелни прави, 
одредува големина на непознат наизменичен, согласен и 
спротивен агол.

Одреди го непознатиот агол на цртежот.

Определува непознат агол, користејќи ги знаењата за збирот на аглите 
околу точка и користи дека збирот на аглите во четириаголникот е 
3600.

На дадена слика со две прави кои се сечат, идентифику-
ва накрсен агол и ја одредува неговата големина.

Пресметај го непознатиот агол на цртежот.

На дадена слика со агли околу точка, одредува непознат 
агол, користејќи дека збирот на аглите околу точката е 
3600.

Пресметај го непознатиот агол на цртежот.

На зададена слика со агли на права решава проблемска 
задача со големина на непознат агол.

Пресметај го непознатиот агол на цртежот.
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На зададена големина на три агли во четириаголник, 
одредува непознат агол.

Три агли во еден четириаголник изнесуваат: 700, 850 и 1150. 
Пресметај го четвртиот агол.

Решава проблемска задача со збир на агли во четириа-
голник.

Еден четириаголник има три еднакви агли од по 760. Одреди 
го четвртиот агол. 

На зададена слика на паралелограм, одредува големина 
на непознат агол кај паралелограм.

Непознатиот агол во паралелограмот изнесува _____˚ .

ЕРУ : Препознава и опишува 3Д форми и некои од нивните карактерис-
тики, на пример, бројот на ѕидови, рабови и темиња.

Препознава и именува ѕид на 3Д форма. Секој ѕид на квадарот е:
а) триаголник;    б) правоаголник;     в) квадрат;     г) круг.

Идентификува број на ѕидови, рабови и темиња кај 3Д 
форми. Колку рабови има четириаголната пирамида?
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Препознава осна и ротациона симетрија кај 2Д форми и модели, 
црта оска на симетрија и формира модели со две оски на симетрија, 
идентификува ред на ротациона симетрија.

На зададени форми кои може да имаат повеќе оски 
на симетрија (букви, сообраќајни знаци, знамиња) го 
одредува бројот и ги црта оските на симетрија.

Нацртај ги оските на симетрија на буквите:  А; С; Н; Е; М.
   

Нацртај ги оските на симетрија на сообраќајните знаци. 

   

Колку оски на симетрии има северно-македонското знаме?

а) 0;   б);   в) 2;    г) 4 .       

На дадена слика од 2Д форма идентификува ред на 
ротациона симетрија.

Колкав е редот на ротациона симетрија на правоаголникот? 

	а) 0;  б) 1;  в) 2;  г) 4.

На дадена слика на форма од околината идентификува 
ред на ротациона симетрија.

 Колкав е редот на ротациона симетрија на морската ѕвезда?

	
  

а) 0; б) 1; в) 2; г) 5. 

Одреди кај кои од дадените слики од карти има ред на 
симетрија од ред 2.
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ЕРУ : Користи линијар, комплет триаголници и агломер за да:
• мери и црта отсечка до најблискиот милиметар
• мери и црта остар, тап и неконвексен агол до најблискиот степен
• црта паралелни и нормални прави 
• средна точка и симетрала на отсечка
• симетрала на агол

На зададено барање црта отсечка до најблискиот 
милиметар. Нацтај отсечка . AB=36mm

На зададено барање црта агол до најблискиот степен. Нацртај агол . RAOB=1200

На зададено барање црта две паралелни прави. Нацртај две паралелни прави.

На зададено барање црта две заемно нормални прави. Нацртај две заемно нормални прави.

На зададена отсечка ја црта нејзината симетрала.
Нацртај симетрала на дадената отсечка. 

На зададен агол ја црта неговата симетрала.

Нацртај симетрала на дадениот агол.

Искажува дека најдолгата страна во правоаголен триаголник се вика 
хипотенуза.

На зададена слика од правоаголник ја идентификува и ја 
именува хипотенузата. 

Која страна на правоаголниот триаголник на сликата е 
хипотенуза? 

	

Хипотенуза за триаголникот ADC е страната:

а) AC ; б) AB ; в) AD ;  г) BC .  



79

НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Црта и препознава мрежи од 3Д форми, пример квадар, правилен 
тетраедар, пирамида со основа квадрат, приаголна призма.

На зададени прикази од форми ги идентификува оние 
кои може да претставуваат мрежи од 3Д форми.

Која од прикажаните форми НЕ може да претставува мрежа 
од која може да се состави коцка? 

 
            
    а) А ;       б) Б;      в) В;            г) Г.

Која од прикажаните форми може да претставува мрежа од 
која може да се состави квадар?

	
  
	

                                                           
а) А ;                    б) Б;                    в) В;             г) Г.
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ЕРУ : Чита и одредува координати на точки во сите четири координати.

На зададена координатна мрежа со означени точки, ги 
чита и внесува координатите на точките.

Запиши ги координатите на точките M и N.

  М  (   ;   ).  N (  ;  ).

5В-2

На зададена координатна мрежа внесува зададени точки 
со дадени координати и решава проблемска задача со 
примена на својства на многуаголници.

Во  координатниот систем означи ги точките А(-1,-2), В(3,-2) 
и С(3,2). Овие точки се темиња на правоаголник. Означи го 
четвртото теме и одреди ги неговите координати.

Трансформација на 2Д форми и точки со:
ротација околу дадена точка
транслација

На зададена координатна мрежа внесува зададени точки 
со дадени координати, решава проблемска задача со 
транслација и ротација околу дадена точка на 2Д форми.

Во координатната  мрежа нацртај триаголник со координати 
А(2,1), B(4,1) и C(2,4) и изротирај го околу точката А за 900 
во позитивна насока (обратна од движењето на стрелките на 
часовникот).
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Наоѓа средина на отсечка АВ, ако се дадени координатите на точките 
А и В.

На зададени координати на крајни точки од отсечка, 
препознава координати на средна точка.

Координатите на средната точка на отсечката што ги поврзува 
точките   и  се:
а)   б)  в)  г) 

На зададени координати на крајни точки од отсечка, 
одредува координати на средна точка.

Определи ги координатите на средната точка на отсечката со 
координати на крајни точки  и .

Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Геометрија и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и 
вештини во решавање на 
математички проблеми

Ги препознава, споредува и користи својствата на формите во две и три димензии;
Проценува, одредува приближна вредност и ја проверува својата работа;
Препознава математички својства, модели и врски, воопштувајќи ги во едноставни случаи.
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Програма по математика

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
МЕ

РЕ
Њ
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ЕРУ : Чита скала на аналогни и дигитални мерни 
инструменти.

На дадена слика од мерна скала, која е делумно означена во 
сантиметри, ја проценува и ја запишува вредноста со мерна 
единица.

Запиши ја вредноста што е прикажана на дадената мерна скала. 
5Г-1

На дадена слика од мерна скала, која е делумно означена во 
килограми, ја проценува и ја запишува вредноста со мерна 
единица.

Запиши ја вредноста што е прикажана на дадената мерна скала. 

На дадена слика од мерна скала, која е делумно означена во 
литри или милилитри, ја проценува и ја запишува вредноста со 
мерна единица.

Запиши ја вредноста што е прикажана на дадената мерна скала. 

На дадена слика од термометар, која е делумно означена, проце-
нува и означува дадена температура.

На термометарот означи стрелка која ќе покажува  - 4 0C. 

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето, што 
вклучува процена, мерење и операции со мерни единици.

Должината на еден базен е 30 метри. Колку километри испливал Бојан 
кој 10 пати пливал до крајот на базенот и назад?
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ВР
ЕМ

Е
Ги одредува ознаките и односите меѓу мерните единици 
и ги претвора една во друга:
километри, метри, сантиметри милиметри
тони, килограми и грамови
литри и милилитри

Зададени мерни единици ги претвора во помали или поголеми 
од исти вид.

Претвори 1700 cm во m; 1700 cm =__m. 
Претвори 25 t во kg; 25 t = ____kg.
Претвори 700 ml во l; 700 ml  = _____ l.

Споредува и подредува мерни единици од најмала до најголема 
или обратно.

Подреди ги масите почнувајќи од најмалата. 2120 g; 0,002 t; 1220 g; 2,2 
kg.

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето, што 
вклучува претворање и операции со мерни единици.

Три пакети имаат маси од 4,25 kg, 850 g  и  3,5 kg. Колку изнесува 
вкупната маса на пакетите во килограми?

Толкува графикони од реалниот живот вклучувајќи 
повеќе од една фаза, на пример, графикон на патување.

Толкува зададен графикон на патување или температура што 
вклучува повеќе од една фаза и врз основа на графиконот 
одговара на зададени прашања. 

Велосипедист минува растојание од 32 km на начин како што е претста-
вено на следниот графикон. 
а) Колку пат изминал велосипедистот за првиот час?
б) Колку пат изминал велосипедистот до паузата?
в) Колкав пат изминал велосипедистот од вториот до четвртиот час?
г) За колку часови велосипедистот ќе го поминел патот ако не направел 
пауза?

5Г-2

Температурата во едно деноноќие се зголемува и се намалува. Со гра-
фикон е прикажана промената на температурата во еден јануарски ден. 
а) Во колку часот температурата е најниска?
б) Колку °С се зголемила температурата од 7:00 до 11:00 часот?
в) Која е највисоката температура во ова деноноќие?
г) Колку оС е највисоката температура?
д) Во колку часот температурата е +2 °С?
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ЕРУ : Oдредува врски меѓу единиците за време, користи 
12-часовен и 24-часовен систем, толкува распоред, 
пресметува временски интервали.

Пресметува временски интервал на зададено време во 12-часо-
вен запис.

Колку време поминало од 7:25 претпладне до 3:10 попладне истиот 
ден?

Пресметува временски интервал на зададено време во 24-часо-
вен запис. Колку време поминало од 6:30 до 16:20 истиот ден?

Пресметува временски интервал на зададено време во денови и 
месеци во тек на една календарска година. Колку денови има од 17.5.2018 до 28.7.2018 година?

Зададено време во години, месеци и денови го претвора во 
едноимен број.

Претвори: 3 години 6 месеци и 15 дена: 
а) години б) месеци в) денови 

Зададено време во месеци, седмици и денови го претвора во 
години.

Кој дел од годината претставуваат:
а) 6 месеци б) 18 седмици в) 73 дена

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето, што 
вклучува пресметување временски интервали.

Еден филм кој трае 95 минути Ема почнала да го гледа во 19:10 часот. 
Во колку часот завршил филмот?

Решава зададена проблемска задача од секојдневјето, што 
вклучува толкување на распоред и врз основа на даден распоред 
одговара на зададени прашања.

Користи го следниот распоред од табелата.

а) Диме пристигнал на постојката број 2 во
11:54 часот. Колку време ќе чека автобус?
За колку време Диме ќе стигне
до постојката број 4?
б) Ана пристигнала на постојката број 3 во
13:20 часот, за колку време ќе стигне на постојка број 4?
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Одредува ознаки и врски меѓу квадратни метри, квадрат-
ни сантиметри и квадратни милиметри.

Зададени мерки за плоштина, изразени во квадратни сантиметри 
ги претвора во квадратни метри и квадратни милиметри.

Претвори: 
a) 7 cm2 = ___ mm2  б) 56400 cm2 = ___ m2
в) 7,5 cm2 = ___ mm2  г) 570 cm2 = ___ m2

5Г-3

 Зададени мерки за плоштина, изразени во квадратни метри ги 
претвора во квадратни сантиметри и квадратни милиметри.

Претвори: 
а) 7 m2 = ___ cm2   б) 5 m2 = ___ mm2
в) 7,5 m2 = ___ cm2  г) 0,45 m2 = ___ mm2

Користи формули за периметар и плоштина на правоа-
голник, пресметува периметар и плоштина на сложени 
форми составени од правоаголници.

На зададени димензии за должини на страните на правоаголник 
или квадрат, го препознава периметарот на правоаголникот или 
квадратот.

Ако страната на еден квадрат е 25 cm, тогаш неговиот периметар 
изнесува:
а) 100 mm  б) 100 cm  в) 10 m г) 100 m

На зададени димензии за должини на страните на правоаголник, 
пресметува периметар на правоаголникот. Пресметај го периметарот на правоаголник со должини на страните   и .

На зададен периметар на квадрат, ја одредува должината на 
страната на квадратот.

Периметарот на еден квадрат е 84 cm. Должината на неговата страна е:
а) 2.100 mm б) 2,1 cm в) 0,21 m г) 21 m

На зададени димензии за должина на страната на квадрат, 
пресметува периметар на квадратот. Пресметај го периметарот на квадрат со должини на страната.

На зададена слика од сложена форма каде недостасуваат 
правоаголници со зададени димензии пресметува плоштина на 
формата.

Пресметај ја плоштината на обоениот дел од правоаголникот на 
цртежот.

           

ЕРУ : Ја користи формулата за волумен на квадар, 
пресметува волумен на квадар.

На зададени димензии на квадар или коцка, пресметува волумен 
на квадарот или коцката.

Според податоците на цртежот пресметај го волуменот на квадарот.
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ЕРУ : Пресметува плоштина на ѕидови на коцки и квадар 
од нивните мрежи.

На зададени димензии на квадар или коцка, пресметува плошти-
на на квадарот или коцката.

Пресметај ја плоштината на коцката.

Дефинира круг и ги именува неговите делови, ги користи 
формулите за периметар и плоштина на круг.

Пресметува периметар на круг со даден радиус. Пресметај го периметарот на круг со радиус
 10 cm.

Пресметува плоштина на круг со даден радиус. Пресметај ја плоштината на круг со радиус 
6 cm.

Пресметува периметар или плоштина на круг со даден дијаметар. Пресметај ја плоштината на круг со дијаметар 18 cm.

Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Мерење и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволу-
ва тоа.

Користење на техники и 
вештини во реша-
вање на математички 
проблеми

Ги разбира секојдневните системи за мерење и ги користи за да процени, да измери и да пресмета;
Проценува, одредува приближна вредност и ја проверува својата работа;
Решава текстуални проблеми кои вклучуваат пресметувања со цели броеви, дропки, проценти, децимални броеви, пари или мерки, вклучувајќи ги и проблемите со повеќе од еден 
чекор;
Евидентира и објаснува методи, резултати и заклучоци.



87

НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Прави и користи табела на фреквенција за да се соберат 
дискретни податоци, по потреба групирани во еднакви 
интервали.

Од прикажан столбест дијаграм прави табела на фреквенција и 
ги користи податоците за да одговори на поставени прашања во 
врска со столбестиот дијаграм.

Податоците за тоа колку часови било облачно во деновите од една 
седмица се дадени со столбест дијаграм.

а) Состави табела на фреквенција и податоците запиши ги во неа;
б) Кој ден најдолго времето било облачно?
в) Кој ден воопшто не било облачно?

5Д-1
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Наоѓа мода (или модална класа за групирани податоци), 
медијана и ранг. 

На поставена задача во реален контекст, која може да биде 
прикажана со табела на фрек- венција наоѓа мода (или модална 
класа за групирани податоци), медијана и ранг.

Агенција за маркетинг ја испитува посетеноста во забавен парк во 
различни денови.
Продадени билети во забавен парк

Продадени билети во забавен парк
Денови Број на билети
среда 89

четврток 120
петок 76
сабота 964
недела 465

а) Во кој ден паркот бил најпосетен? 
б) Во кој ден имало најмалку посетители? 
в) Колку има продадени билети во викендот?  
г) Кој е ранг?    

5Д-2
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ЕРУ: Пресметува аритметичка средина, вклучувајќи и 
едноставни табели на фрекфенции. На зададени податоци пресметува аритметичка средина. Пресметај аритметичка средина на следните броеви: 7, 0, 12, 31, 25.

Толкува:
• столбести дијаграми
• дијаграми на фрекфенција за групирани дискретни 

податоци
• секторски дијаграми
• пиктограми.

Толкува прикажани столбести дијаграми, дијаграми на фреквен-
ција за групирани дискретни податоци, секторски дијаграми или
пиктограми и ги користи податоците за да одговори на поставени 
прашања или да ги препознае истите во врска со дијаграмите.

Во еден рекреативен центар во даден момент биле присутни рекреа-
тивци на различна возраст. Нивната возраст во години е прикажана 
во дијаграмот. Одреди ја модалната класа.

 
а) 1 – 5 години        б) 6 – 14 години       
в) 26 – 40 години     г) 15 – 25 години
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Споредува две множества податоци со користење на ранг 
и на аритметичка средина, медијана или мода.

На поставена задача во реален контекст, која може да биде при-
кажана со табела на фреквенција за две множества податоци, 
пресметува ранг, просек медијана или мода за да ги спореди 
двете множества податоци.

Агенција прави истражување за тоа колку луѓето секој месец просечно 
користат интернет. Вредностите во табелата се дадени во часови.
Одреди мода, ранг, медијана и аритметичка средина за да утврдиш 
дали возрасните или децата повеќе користат интернет. 5Д-3
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Го користи јазикот на веројатноста за да го опише и толку-
ва резултатот вклучувајќи веројатност и можност.

На поставена задача во реален контекст, препознава или 
одговара на поставено прашање за толкување на веројатност и 
можност.

Веројатноста дека утре ќе врне дожд е 0,4. Колкава е веројатноста 
дека утре нема да врне дожд?
а) 40 %; б) 60 %; в) 1 г) еднакви шанси.

5Д-4

ЕРУ : Користи  и пресметува веројатност од 0 до 1. На поставено прашање ја пресметува и запишува веројатноста на 
даден настан.

Буквите од зборот математика се запишани на посебни картички.
      М  А  Т  Е  М  А  Т  И  К  А  
 При случаен избор, колкава е веројатноста да се извлече буквата М? 
_________
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Решавање 
на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Работа со податоци и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во решавање на математички 
проблеми;

Црта прецизни математички дијаграми и графикони;
Користи логички средства и изведува заклучоци.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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НИ ЕРУ : Проценува квадратни и кубни корени.

Одредува квадрат на број, одредува квадратен 
корен на (полн квадрат) број до 100, одредува куб, 
препознава кубен корен и одредува збир и разлика на 
истите.

а)  64 7� =       б)    32 100+           

 в) 16 4� � 6А-1

ЕРУ : Користи степени со степенов показател : нула, 
позитивен или негативен цел број и закони за множење 
и делење на степени чии степенови показатели се 
позитивни цели броеви.

Производот на еднакви множители скратено го 
запишува како степен.

Производот   во вид на степен се запишува:

а) 3 5 2 4× + ×      б) 3 25 4+

в) 2 25 4 5+ +     г) 3 25 4×

Ја определува вредноста на степен со степенов 
показател:нула, позитивен или негативен цел број.

Одреди ја вредноста на степените: 
а) 34 =  б)  104 =  в) г) 19 = 

Степенот 4 – 3 запишан како дропка е: 

На дадени изрази со степени со еднакви основи 
одредува производ, количник и степен.

Упрости ги следните изрази, а потоа пресметај ја вредноста:

а)  3 22 2× =           б)   6 45 : 5 =                 

 в) 2 4 2(4 ) : 4 =   г) 4 3 53 3 : 3× =
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Чита и пишува степени со основа 10 и степенов показател 
цел број. 

Дадена декадна единица ја запишува како степен со 
основа 10 и степенов показател цел број.

Бројот 1000 во вид на степен се запишува:

а) 10 10× ;  б) 210 ;в) 310 ; г) 
410

6A-2

Бројот 0,01 во вид на степен се запишува:

а) 10 :100 ; б) 210 �
; в) 210 ;  г) 

21�
.

Множи и дели цели броеви и децимални броеви со 0,1 
и 0,01.

Го пресметува производот и количникот на цели и 
децимални броеви со 0,1 и 0,01.

34 0,1× ; 34 0,01× = 3,4 0,1× 34 : 0,1= 3,4 : 0,01=
3,4 : 0,01=

Заокружува броеви до одреден број на децимални места, 
заокружувањето го користи за да дојде до решение на 
проблеми до одреден степен на прецизност.

Даден децимален број го заокружува до одреден број 
на децимални места. Бројот 6,351 заокружен на две децимални места е _____.

На прашања од секојдневниот живот заокружува 
броеви за да дојде до решение на проблеми до 
одреден степен на прецизност.

Утринската температура на воздухот еден зимски ден 
изнесувала -2,7 0С, а пладневната 4,83 0С, но при известувањата 
температурите се искажуваат во цели броеви. Колку  0С се 
измерени наутро, а колку напладне?

ЕРУ : Користи редослед на операции, вклучувајќи загради 
и степенувања.

Пресметува бројна вредност на дадени бројни изрази 
каде се користи редослед на операции, вклучувајќи 
загради и степенувања.

а)  242 4 3� × =      б) 92 -7× 5 =   
      
  в) (4 + 3)2 – (62 – 7) = 
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ЕРУ : Наоѓа еднаквост меѓу дропки, децимални броеви и 
проценти преку претворање едни во други.

Зададени броеви запишани како дропки, децимални 
броеви или проценти ги претвора едни во други.

(Пр: 1
4

=0.25=25 % 

1
2

= 0,5=50 % 1
8

= 0,125=12,5 %  

 1
5

= 0,2=20 %, 15 % = 0,15 = 15 3
100 20

=  )

  в) (4 + 3)2 – (62 – 7) =          6A-3

Децималниот број 0,2, запиши го како дропка и како процент.

Процентот 35  запиши го како децимален број и како дропка.
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Пресметува и решава проблеми поврзани со проценти и 
процентуално зголемување или намалување вклучувајќи 
едноставни проблеми со лични или домашни финансии, 
на пример, камата, попуст, добивка, загуба и данок.

На зададени задачи од секојдневниот живот одредува 
проценти ако се дадени делови од целината и обратно, 
одредува дропки, ако се дадени проценти.

Палтото содржи  3
5  

волна, а остатокот е полиакрил.
 
Колку проценти волна и полиакрил содржи палтото?

Еден раствор содржи 45 % алкохол. Колку петтини алкохол има 
во растворот?

Автомобил поминал  4
5

 од патот долг 420 километри.  
 
Уште колку проценти од патот треба да помине автомобилот. 
Колку километри преостануваат да помине автомобилот?

На зададени задачи од секојдневниот живот одредува 
процентуално зголемување или намалување.

Столар купил стар мебел за 16.000 денари. Откако го поправил 
го продал за 32.000 денари. Колку проценти е неговиот профит?
Цената на еден џемпер била 450,00 денари пред поскапувањето 
за 10 %. Новата цена на џемперот изнесува:_

Претвора дропка во децимален број преку делење. Дадени дропки ги претвора во децимални броеви 
преку делење на броителот со именителот.

Претвори ги дропките во децимални броеви: 

а) 2
3
=    ; б) 5

12
=

Собира, одзема, множи и дели дропки, го толкува 
делењето како инверзна операција на множењето и крати 
со заеднички делители пред да множи или дели дропки.

На дадени дропки и мешани броеви пресметува збир, 
разлика;

а) 23
6
×  б) 24

5
×

 

в) 102
5 6
×  г) 1 22 3

4 3
× =

Одредува производ и количник на цели броеви со 
дропки и пресметува производ и количник на дропки 
и мешани броеви со кратење на заеднички делители 
пред да множи и да дели дропки.

а) 14 :
6
= б) 63 :

7
в) 3 4:

5 9
 г) 1 22 :1

2 3
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ЕРУ : Упростува размери, дели количина на повеќе од два 
дела во даден размер.

На зададени задачи од секојдневниот живот упростува 
размери со делење на вредностите со заеднички 
делители.

Во еден сад има 42 орева, 28 бадеми и 70 лешници. Колкав е 
размерот на ореви спрема бадеми спрема лешници?

На зададени задачи од секојдневниот живот дели 
количина на повеќе од два дела во даден размер.

Во една просторија има 10 лица. Односот на возрасни спрема 
деца е 2: 3. Колку деца има во просторијата?

Препознава кога две величини се правопропорционални, 
решава проблеми со пропорционалност, на пример, 
промени од една во друга валута.

На зададени соодноси на две величини ги препознава 
оние кои се правопропорционални.

Кои од следните величини се правопропорционални? 
а) Бројот на работници потребни да се заврши некоја работа со 
времето кое е потребно да се заврши истата работа
б) Големината на напречниот пресек на една цевка со 
количеството на вода што истекува од неа
в) Должината на изминатиот пат со времетраењето на движење 
на автомобилот
г) Изминатиот пат на автомобилот со потрошениот бензин
д) Висината на кошаркарите со бројот на победи

На зададени задачи од секојдневниот живот решава 
проблеми со пропорционалност.

Софија патувала до Америка и таму девизниот курс на 
промена бил 1 евро = 1,10 долари. Софија во една продавница 
здогледала камера која чинела 410 долари. Истата камера во 
Рим чинела 365 евра. Од каде е поповолно да ја купи камерата?
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ЕРУ : Ги искажува квадратите до  и кубовите до  и 
соодветните корени.

Искажува квадрат на број до 10, одредува квадрат 
на број до 20, искажува квадратен корен на (полн 
квадрат) број до 100,  одредува куб на број до 5, 
препознава кубен корен на полн куб до 125 = 53

9 9× =      102=
Пресметај: 152 =

64 = 
43=
3 8 =

6А-4

Користи познати факти и месна вредност при 
пресметување на едноставни дропки и проценти од 
количини.
Го проширува знаењето од ментални методи за 
пресметување, работејќи со децимални броеви, дропки, 
проценти и множители, користејќи белешки каде што е 
потребно.

За даден број ја запишува истата вредност и ја  
изразува како дропки, децимални броеви и проценти  
на количини.
На задачи од секојдневниот живот решава проблеми 
со процентуално зголемување и процентуално 
намалување со користење на едноставни проценти.

1
10

од 100 = 0,5 · 20 = 20 % од 50

25 % од 48 = 1
4

 од 48 = 0,25 · 48

1. Еден производ чини 1.600 денари. Трошокот се зголемува 
за 15 %. Колку е новата цена?
10 % од 1600 = 160
Така 5 % од 1600 = 80
15 % од 1600 = 160 + 80 = 240
Новата цена е: 1.600 + 240 = 1.840 денари
2. Еден човек има 200 книги. Дава 9 % од неговите книги на 
пријател. Уште колку книги му останале?
10 % од 200 = 20
1 % од 200 =  2
Така 9 % од 200 = 20 – 2 = 18
Новиот број: 200 – 18 = 182 книги

Умствено решава текстуални проблеми. Решава задачи од секојдневието кои вклучуваат 
профит и загуба со едноставни проценти.

Еден човек купува автомобил за 680.000 
денари. Го продава автомобилот после 
6 месеци. Претрпува загуба од 10 %. За 
колку го продава автомобилот?
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Ја утврдува употребата за правилата за аритметички 
и инверзни операции за поедноставување на 
пресметувањето.

Во поставено равенство,  ја наоѓа дропката што 
недостасува со примена на инверзна операција. 1 1? 3 4

3 6
× =           1 12 ? 3

5 7
× =

Во поставено равенство, одлучува кој знак треба да 
се внесе за да се добие точен исказ со примена на 
инверзна операција.

45 o 10-2 = 4500
270 o 10-1 = 27
6.5 o 103 = 6500

ЕРУ : Дели цели броеви и децимални броеви со 
едноцифрен број, продолжувајќи го делењето до 
децимален број со одреден број на децимални места, на 
пример, 68:7.

На поставена задача го одредува количникот при 
делење на цели и децимални броеви со едноцифрени 
броеви, каде делењето го продолжува до децимален 
број на одреден број децимали.

Пресметај!
25 : 2 =            130 : 4 = 
2,48 : 4 =         147,6 : 2 =   
4,13 : 3 =
17 : 7 =

6А-5

ЕРУ : Множи со децимални броеви, разбира каде се става 
децималната запирка со користење на еквивалентни 
пресметки. 

На поставена задача го одредува производот на 
децимални броеви.

Пресметај!
а) 400  0,3 =            б) 0,24  0,2 =             

Дели со децимални броеви преку трансформирање во 
делење со цел број.

На поставена задача го одредува количникот 
при делење на цели со децимални броеви преку 
трансформирање во делење со цел број. (35 : 0,7 = 350 
: 7 = 50) 

Количникот на броевите 45 и 0,5 е:

Број -Решавање на проблеми
Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Број и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.
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Користење на 
техники и вештини 
во решавање 
на математички 
проблеми

Прецизно пресметува, избирајќи операции и ментални или пишани методи соодветни на броевите и контекстот;
Го користи редоследот на операциите, вклучувајќи загради, во посложени пресметувања;
Ги идентификува математичките карактеристики во одреден контекст или проблем;
 Испробува и споредува математички прикази со користење на прецизно бележење;
Користи логички аргументи за да ја толкува математиката во одреден контекст или да ја докаже вистинитоста на даден исказ;
Го препознава влијанието на ограничувањата и претпоставките;
Го забележува и споредува размислувањето, решенијата и заклучоците.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Користи запишување на степени со степенов 
показател цел број, применува правила за множење и 
делење на степени во трансформирање на алгебарски 
изрази.

Упростува дадени изрази со една променлива со 
собирање слични членови.

Упрости ги следните изрази:

а) 2 23 2 4 –  a a a a+ +  

б) 2 24 5 – 4 –3 – 4  y y y y+  

6Б-1

Упростува дадени изрази со множење, делење и 
степенување на степени.

Упрости ги изразите:

а) ×27 2x x  б) 4b ab×  в) × ×2 35 3 2x x

 г) 
8
12
y

 д) 
2

8ab
b

  ѓ) 2(5 )xy  

Зададени броеви ги запишува како степен со основа 2, 3, 
5 и 10 со показател цел број.

Бројот 16 запиши го како степени со основа 2, односно 2х. 
Бројот 10 000 запиши го во вид 10х. (Степен со основа 10) 

Упростува дадени изрази користејќи правила со повеќе 
операции како множење, делење и степенување на 
степени.

Упрости ги изразите:

а) 2 5 34 2 7y x x× ×  б) 
7 8

5 6

5 6
2

t u
u t

×

×

Упростува даден алгебарски израз со множење со член 
надвор од заграда и со собирање слични членови.

Ослободи се од загради и упрости.
Упрости го следниот израз:
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Поедноставува или трансформира алгебарски изрази 
преку извлекување на мономи како заеднички 
множител.

Дадени алгебарски изрази упростува со извлекување 
заеднички множител пред заграда, кој може да биде 
коефициент, променлива или израз.

Разложи ги изразите на прости множители: а) 4 16x �    б) 

3z xyz+

 в) 
225 10x x+   г) 

2 23 9x y xy+

д) 8 4 12a b+ +  ѓ) 3 (5 ) (5 )x a y a+ � +

ЕРУ : Составува и решава линеарни равенки со 
коефициенти цели броеви (со и без загради, негативни 
знаци во равенката, позитивни или негативни 
решенија), решава проблем со броеви со составување и 
решавање на линеарна равенка.

Решава зададени линеарни равенки со повеќе операции 
со цели броеви, со и без загради, негативни знаци во 
равенката, позитивни или негативни решенија.
Составува и решава линеарни равенки на проблеми од 
секојдневниот живот.

Реши ги равенките.
а) + = �4 28 1 5x x
 б) 7 3( 1)x x+ = �

в) + � � = � +36 6( 7 ) (1 7 )x x

Решава едноставен систем од две линеарни равенки со 
две непознати со елиминирање на една непозната.

Решава зададен систем линеарни равенки со две 
непознати со елиминирање на една непозната по метод 
на замена или по метод на спротивни коефициенти.

Реши го системот равенки:
+ =��

� � =��

13
9

x y
x y � =��

� � =��

3 2
3 14
x y
x y

Составува и решава едноставен систем од две линеарни 
равенки со две непознати со елиминирање на една 
непозната на проблем од секојдневниот живот.

Влезниците за хуманитарниот концерт имаат различна цена за 
деца и возрасни. 12 влезници за деца и 7 влезници за возрасни 
чинат 1175 денари, а 5 влезници за деца и 7 влезници за 
возрасни чинат 1000 денари. Колку чинат влезниците за деца, а 
колку за возрасни ?
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Одредува производ од два линеарни изрази од облик 
х+/-n и го упростува добиениот квадратен израз.

На зададен алгебарски израз од производ на два израза 
линеарни изрази од облик х+/-n и го упростува истиот со 
множење.

Oслободи се од загради и упрости го изразот 

( 3)( 4)y y+ +

На зададен бином на квадрат и зададен производ од 
збир и разлика на два израза ги упростува изразите со 
примена на формулите за скратено множење.

Со формулите за скратено множење,  упрости ги следните 
изрази:

а) 2( 6)x +  б) ( 6)( 6)x x+ �  

Упростува даден алгебарски израз со множење со член 
надвор од заграда и со собирање слични членови. Oслободи се од заградите и упрости го изразот (2x + 3)(3x – 4)

ЕРУ : Ги користи знаците за нееднаквост ( ), составува 
и решава линеарни неравенки со една непозната, 
претставува решенија на бројна права.

На зададени слики од прикази на бројни прави составува 
и решава линеарни неравенки со една непозната, а 
решенијата ги претставува на бројна права.

За секој приказ на бројните прави, запиши неравенство.

а)  

б) 

Решава зададени линеарни неравенки со или без 
загради со цели броеви, со непозната само на едната 
страна од неравенката и решенијата ги претставува на 
бројна права.

Реши ги дадените неравенки, а потоа решението претстави го на 
бројна права.
а) 4 4x � >   б) 2 2 3 9x� + � �
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ЕРУ : Генерира членови на низа со користење на 
правилото за одредување на следен член и одредување 
на кој било член од низата користејќи го општиот член.

На дадени последователни неколку членови од низа, 
кои може да вклучуваат дропки и децимални броеви, 
препознава  или допишува следен член.

За секоја низа допиши уште 3 члена:

а)2 1
2

 , 3, 3 1
2

, 4 ... б) 3; 2,6; 2,2;..

6Б-2

На даденo правило со даден n-ти член  ја запишува 
соодветната низа. Запиши ги првите 6 члена на низа со даден n-ти член  5n – 2.

Изведува израз за да го опише n-тиот член на 
аритметичка низа. 

На дадена низа, одредува правило за одредување на 
следен член на низата и запишува израз за n-тиот член 
на аритметичка низа.

За следните низи, запиши го правилото за одредување следен 
член: а) 12, 14, 16, 18...
б) -15, 10, -5, 0, 5...

Претставува линеарни функции, каде у е зададен 
експлицитно во однос на х, користејќи табели 
и графикони (користејќи ги сите 4 квадранти), 
препознава дека графичкиот приказ на линеарна 
функција y = mx+c е права.

На зададени линеарни функции каде што у е дадена 
експлицитно во однос на х, составува табела на 
вредности кои ја задоволуваат равенката и го црта 
соодветниот графикон во координатен систем.

Претстави ја графички функцијата 
у = –2х + 1.

Составува функции кои произлегуваат од секојдневни 
проблеми, ги црта и толкува нивните графикони.

На поставени задачи кои произлегуваат од секојдневниот 
живот составува функција и истата графички ја 
претставува.

Еден фотокопир копира 16 страници во минута. Запиши формула 
со која можеш да пресметаш број на страници што можат да 
се копираат за одреден број минути. Претстави ја со графикон 
зависноста на бројот на копирани страни и времето.

Користи систематски методи на проба за да ги најде 
приближните решенија на равенки како што е 

На зададена квадратна равенка наоѓа приближни 
решенија на равенки, заокружени на цел број или на 
една децимала.

По пат на обиди и грешки, најди го решението на равенката:
2 2 12x x� = .

Алгебра - 
Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Алгебра и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го дозволува 
тоа.
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Користење на техники и вештини 
во решавање на математички 
проблеми

Прецизно идентификува, организира, претставува и толкува информации во писмена форма, табеларно, графички и со дијаграм;
Прецизно пресметува, избирајќи операции и ментални или пишани методи соодветни на броевите и контекстот;
Работи со броеви, алгебарски изрази и равенки и применува често користени алгоритми;
Решава различни текстуални проблеми со пресметување во еден или во повеќе чекори; 
Го истражува ефектот на различни вредности на променливата со цел да се направи генерализација.

Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Пресметува внатрешни и надворешни агли на кој било 
правилен многуаголник, ја користи формулата за збир на 
внатрешни агли на многуаголник. 

Препознава и пресметува збир на внатрешни или 
надворешни агли кај многуаголник.

Збирот на надворешните агли кај шестаголник изнесува:
а) 60°   б) 180°   в) 360°   г) 720° 6В-1

Препознава и пресметува внатрешен или надворешен агол 
кај многуаголник.

 Надворешниот агол на правилен десетоаголник е:

а) 10° б) 18°  в) 36   г) 100°

Одредува збир на внатрешни агли кај правилен 
многуаголник со зададен број на страни. Одреди го збирот на внатрешните агли кај шест аголник.

На зададено барање одредува збир на внатрешни или 
надворешни агли кај многуаголник. Колкав е збирот на внатрешните агли кај четириаголник?

Пресметува број на страни кај правилен многуаголник на 
зададен надворешен агол.

 Надворешниот агол на правилен многуаголник е 1200. 
Бројот на страните на тој многуаголник е:
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Решава проблеми со користење на својствата за аглите, 
паралелни прави и прави што се сечат и на триаголници, 
други многуаголници и круг и ги образложува 
заклучоците и го објаснува размислувањето со дијаграми 
и зборови.

На зададена слика со агли на права решава проблемска 
задача со големина на непознат агол.

Од точката О на правата АВ се повлечени 2 крака при што се 
формирани 3 агли како на цртежот. Одреди ја големината 
на аголот х.

Решава проблемска задача со збир на агли во 
многуаголник.

Одреди ја големината на непознатиот агол.

Идентификува рамнина на симетрија кај 3Д форми.
На зададена 3Д форма (коцка, квадар, правилна 
четириаголна пирамида) и даден изометриски дел ги црта 
3Д формите и нивните рамнини на симетрија.

На изометрискиот дел нацртај го квадарот со дадените 
димензии и нацртај ги рамнините на симетрија.
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ЕРУ : Ја искажува и ја користи Питагоровата теорема за 
да реши рамнински проблеми, вклучувајќи правоаголни 
триаголници.

Го одредува видот на триаголникот според неговите агли 
за кој важи Питагоровата теорема.

Питагоровата теорема важи за страните на ________ 
триаголник.

На зададени равенства ги препознава оние кои ја 
задоволуваат Питагоровата теорема и претставуваат 
должини на страни на правоаголен триаголник.

Ако хипотенузата ја означиме со с, а пократките страни 
во еден правоаголен триаголник со а и b, кое од следните 
равенства ја претставува Питагоровата теорема?

а) 2 2 2a b c� =                    б) 2 2 2a b c= +     

в)  2 2 2a b c= �  г) 2 2 2a c b= �

На зададени тројка од броеви ги препознава оние кои 
ја задоволуваат Питагоровата теорема и претставуваат 
должини на страни на правоаголен триаголник.

Кои од подредените тројки можат  да бидат страни на 
правоаголен триаголник?  а) 7;  24; 25  б) 11;  24; 25 в) 9;  
16;  25  г) 13; 5; 12

На зададена слика од правоаголен триаголник со 
зададени катети, ја пресметува хипотенузата според 
Питагорова теорема.

Пресметај ја непознатата страна на правоаголниот
триаголник. 

На зададена слика од правоаголен триаголник со 
зададени катета и хипотенуза, ја пресметува непознатата 
катета според Питагорова теорема.

Пресметај ја непознатата страна на правоаголниот 
триаголник. 
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ЕРУ : Користи координатна мрежа за решавање 
проблеми кои вклучуваат транслација, ротација, осна 
симетрија и сличност.

На зададена слика со координатна мрежа и одредена 
трансформација го препознава и именува видот на 
пресликување.

Кое пресликување е прикажано на сликата?

 
а) транслација б) ротација в) осна симетрија  г) комбинација 
од повеќе трансформации

6В-2

Трансформира 2Д форми со ротација, осна симетрија, 
транслација и со комбинирање на овие трансформации.

На зададена слика со координатна мрежа и нацртана 
2Д форма во неа извршува трансформација со ротација, 
осна симетрија, транслација и со комбинирање на овие 
трансформации.
Одредува координати на сликата на 2Д формата после 
трансформацијата.

Пресликај го триаголникот А со осна симетрија во однос 
на у – оската. Одреди ги координатите на пресликаниот 
триаголник.

 

Идентификува  дека со транслација, ротација и осна 
симетрија се задржува должината на страните и 
големината на аглите и се пресликува предметот во 
складна слика, а со сличност се задржува големината на 
аглите, но не и должините на страните.

На зададен избор од некои трансформации идентификува 
при кои од тие трансформации се задржува складноста на 
оригиналот и сликата, а при кои не.

Оригиналот и неговата слика НЕ се складни фигури, само 
при:
а) транслација б) ротација в) осна симетрија г) зголемување

Геометрија 
-Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Геометрија и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Ги препознава, споредува и користи својствата на формите во две и три димензии;
Ја препознава поврзаноста на слични ситуации и исходи;
Ја разгледува и оценува ефикасноста на различни стратегии и пристапи и ја подобрува постапката на решавање.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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ЕРУ : Избира соодветни мерни единици за процена, мерење, 
пресметување и решавање на проблеми во различен котекст, 
вклучувајќи единици за маса, должина, плоштина, волумен 
или зафатнина.

Дадени искази дополнува со мерна единица која е 
соодветна на контекстот на исказот.

Дополни со соодветната мерна единица.
а) Масата е широка 60 __.
б) Eдна шолја собира 300 ___ кафе.
в) Креветот е околу 2 __ долг.
г) Масата на лаптопот е 2,25 __.
д) Оддалеченоста од Скопје до Охрид е 186__.
ѓ) Температурата на воздухот е 22_.

6Г-1

Искажува дека должината во САД, Обединето Кралство и 
други земји се мери во милји и дека еден километар е околу 
5/8 од една милја.

На зададено барање претвора милји во километри 
или обратно.

Колку се 30 милји изразени во километри?
Колку се 32 километра изразени во милји?
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ВР
ЕМ

Е Црта и толкува графикони во контекст на секојдневниот 
живот, вклучувајќи повеќе од еден графикон, на пример, 
графикони за патување на повеќе личности.

Толкува зададен графикон за патување на повеќе 
личности и одговара на прашањата, што вклучуваат 
пресметување на време, растојание, брзина.

На следниот графикон се прикажани патувањата на Кирил и 
Васко.

	а) Колку време патувал Кирил?
б) Колку време патувал Васко?
в) Колкаво растојание поминале Васко и Кирил?
г) Со колкава брзина се движел Кирил? 
д) Со колкава брзина се движел Васко? 

6Г-2

Решава проблеми поврзани со просечна брзина. На дадено време и пат, пресметува средна (просечна) 
брзина.

Одреди ја средната брзина на еден автомобил кој за 3 часа 
поминал 240 km.
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ЕРУ : Користи мерки во различни мерни единици за правење 
на споредба во секојдневни контексти, на пример, графикони 
за патување и за вредност на пари.

Толкува зададен графикон за вредност на пари и 
одговара на прашањата, што вклучуваат пресмету-
вање исплатливост и наплата за одредено време од 
различни фирми.

Две фирми за изнајмување на возила наплатуваат различна сума 
за депозит и сума на изнајмување од ден.

а) Колку изнесува депозитот на фирмата А? 
б) Колку наплатува фирмата А за изнајмување на кола за 3 дена? 
в) Колку наплатува фирмата Б за 5 дена? 

Три фирми за изнајмување на ски опрема „Снег“, „Зима“ и 
„Бело“ имаат различна цена за изнајмување по ден.

а) Која фирма е најевтина за изнајмување ски опрема за 3 дена?
б) Која фирма е најскапа за изнајмување ски опрема за 6 дена?
в) Колку наплаќа фирмата „Зима“ за изнајмување ски опрема за 
4 дена?
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Ги користи формулите за плоштина на триаголник, паралело-
грам и трапез, пресметува плоштина на сложени 2Д форми и 
плоштина и волумен на квадар.

На дадени димензии за основа и соодветна висина на 
триаголник пресметува плоштина, или на дадена пло-
штина на триаголник и дадена страна или соодветна 
висина ја препознава должината на страната или 
нејзината висина.

Пресметај плоштина на триаголник со основа 10 cm и висина 6 
cm. 6Г-3

Триаголник со плоштина 144 cm2 и основа 144 cm има висина:
а) 1 cm    б) 2 cm   в) 12 cm   г) 72 cm

На дадени димензии за основите и висината на 
трапезот пресметува плоштина.

Според податоците на цртежот пресметај плоштина на трапезот. 

На дадени димензии за основа и соодветна висина 
на паралелограм пресметува плоштина на паралело-
грамот.

Пресметај ја плоштината на паралелограм со должина 14 cm и 
неговата соодветна висина од 5 cm.

Претвора една единица за мерење на плоштина во друга, на 
пример mm2 и cm2 , cm2 и mm2 и волумен, на пример, mm3 
и cm3 , cm3 и mm3,го  користи односот 1 cm3 =1 ml.

Препознава и претвора поголеми мерни единици за 
плоштина во помали или обратно.

Во 1 m2 има: а) 10 cm2   б) 100 cm2    
в)  1 000 cm2   г)  10 000 cm2

Претвори 3 m2  = _____ cm2.

Препознава и претвора поголеми мерни единици за 
волумен во помали или обратно.

Во 1 cm3 има: а) 10 mm3   б) 100 mm3   
в)  1 000 mm3   г)  10 000 mm3

Претвори 7 m3  = _____ cm3.

Решава проблемска задача со пресметување волумен 
на квадар или коцка, во литри, ако се дадени димен-
зиите во полни десетки сантиметри или во дециметри.

Колку литри вода собира канта во форма на квадар со димензии 
30 cm, 50 cm и 40 cm?

Решава проблемска задача со пресметување волумен 
на квадар или коцка, во милилитри, ако се дадени 
димензиите во сантиметри.

Колку милилитри вода собира чаша во форма на коцка со страна 
4 cm?
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ЕРУ : Употребува дека Земјината површина се мери во 
хектари (ha)  и дека 1 ha = 10 000 m2 претвора хактари во 
метри квадратни.

Решава проблемска задача со пресметување површи-
на на земјиште во форма на правоаголник, во хектари, 
ако се дадени димензиите во метри.

Хектарот е мерна единица за мерење на 
___________________.
Колку хектари има парцелата прикажана на цртежот?

Пресметува должина на отсечки, плоштина и волумен кај 
правоаголни призми и цилиндри.

На дадени димензии на квадар пресметува плоштина 
и волумен на квадар.

Според податоците на цртежот пресметај плоштина и волумен на 
призмата.

На дадени радиус или дијаметар и висина на конус, 
пресметува плоштина или волумен на цилиндар.

Пресметај го волуменот на цилиндарот.
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Мерење Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Мерење и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од учење го 
дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Ги разбира секојдневните мерни системи и ги користи за проценување, за мерење и пресметување;
Ги препознава, споредува и користи својствата на формите во две и три димензии;.
Проценува, одредува приближна вредност и ја проверува својата работа;
Претпоставува, генерализира и ги идентификува исклучителните случаи или спротивните примери.
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Подрачје Тема Резултати од учењето Критериум за оценување Пример за задача Ниво
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Разликува дискретни и континуирани податоци. На дадени описи со податоци разликува и идентификува 
дискретни и континуирани податоци.

Одреди кои од наведените описи се дискретни податоци.
а) бројот на луѓе во една просторија

б) зафатнината на една чаша 

в) масата на еден човек       
                        
г) времето потребно за еден оброк

6Д-1

Одреди кои од наведените описи се континуирани податоци.

а) бројот на чаши во еден пакет 

б) бројот на луѓе во еден автомобил

в) висината на еден човек

г) бројот на продадени билети

Идентификува примарни или секундарни извори за 
соодветни податоци.

На поставени прашања со дадени описи на податоци 
идентификува соодветни примарни или секундарни 
извори за соодветни податоци.

Дали би користел примарни или секундарни податоци за да 
истражуваш во врска со просечната температура во твојот град? 

Дали би користел примарни или секундарни податоци за да ис-
тражуваш во врска со навиките на исхрана во твоето семејство? 

ОБ
РА
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Њ
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Црта и толкува:
дијаграми на фреквенција за дискретни и контину-
ирани податоци,
секторски дијаграм
линиски графикони за податоци што се менуваат во 
одреден временски период
стебло-лист дијаграми.

Толкува прикажани дијаграми на фреквенција за 
дискретни и континуирани податоци, секторски дијаграм, 
линиски графикони за податоци што се менуваат во 
одреден временски период и стебло-лист дијаграми.

 Даден е стебло-лист дијаграм со кој е претставена возраста, во 
години, на членовите во еден тениски клуб. Одреди:

а) медијана на возраста на членовите
б) ранг на возраста на членовите.

6Д-2
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Толкување и дискусија 
на резултатите 

Споредува две множества податоци користејќи две 
или повеќе од мерките ранг, аритметичка средина, 
медијана или мода.

На дадена табела со податоци за две множества, ги спо-
редува истите, црта соодветни графикони, одредува ранг, 
аритметичка средина, медијана или мода и одговара на 
прашања кои бараат толкување на табелата.

Во табелата се прикажани годините на
работа на 100 вработени што ги поминале
во една фабрика за текстил.

а) Нацртај полигон на фреквенција
за да ги прикажеш годините на
работа на жените и мажите.
б) Направи споредба на податоците
меѓу мажите и жените.

6Д-3

ЕРУ : Толкува табели, графикони и дијаграми и 
донесува заклучоци за поддршка или отфрлање на 
првични претпоставки, има основно разбирање за 
корелацијата.

На даден дијаграм со податоци за две множества, ги 
споредува истите, одредува ранг, аритметичка средина, 
медијана или мода и одговара на прашања кои бараат 
толкување на дијаграмот.

Петар и Енис ги собрале вкупниот број на бодови на фудбалски-
те екипи за кои навиваат: Манчестер Јунајтед и Челзи, освоени 
во Премиер лигата во периодот од 2005 до 2015 година.

а) Колку бодови освоил Манчестер Јунајтед во 2010 година? 
б) Во која година Челзи имал 95 бодови? 
в) Манчестер Јунајтед во 2013 година освоил 89 бодови. Колку 
бодови во 2013 година имал повеќе Манчестер Јунајтед од 
Челзи?
г) Во која година тимовите имале најголема бодовна разлика? 
д) Во кои две години двете екипи имале најмала бодовна 
разлика? 
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Ве
ро

јат
но

ст Пресметува, ако веројатноста да се случи некој 
настан е р, тогаш веројатноста да не се случи е 1-р.
Ги наоѓа и евидентира сите резултати за два после-
дователни настана.

На поставено прашање ја препознава, пресметува и 
запишува веројатноста да не се случи даден настан.

Во една кутија има 4 бели, 1 црно и 5 црвени топчиња. Колкава 
е веројатноста да се извлече топче кое не е црно?

     а)  1
10

       б) 10
9

         в) 1
9

       г) 9
10

6Д-4

Работа со 
податоци - 
Решавање на 
проблеми

Подрачјето Решавање проблеми е имплементирано во резултатите од учење од подрачјето Работа со податоци и е клучен елемент во критериумите за оценување, секаде каде природата на резултатот од 
учење го дозволува тоа.

Користење на техники и вештини во 
решавање на математички проблеми

Црта прецизни математички дијаграми и графикони;
Одлучува како да ги провери резултатите:
со заокружување на броевите до значаен број, ментално пресметување и споредување на таа процена со резултатот;
размислува дали одговорот е разумен во контекст на проблемот;
со користење на инверзни операции;
Наоѓа спротивен пример за да покаже дека препоставката не е точна;
Презентира концизни, поткрепени аргументи за да ги образложи решенијата или генерализациите користејќи: симболи, дијаграми или графикони.




