ЗАВРШЕН ИСПИТ
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА : ПРАШАЊА ЗАВРШЕН ИСПИТ - 2020/21

Прашања за завршен испит по предметот Македонски јазик и литература
1.Автор на првата македонска граматика позната по името „Слогница речовска“, објавена во 1880
год. во Софија е учебникарот:
____________________________________________________________________________
2.Кој е автор на книгата „За македонцките работи“?
____________________________________________________________________________
3.Колку граматички категории имаат именките?
___________________________________________________________________________
4.Според морфолошката класификација, наведи кои видови зборови се менливи?
____________________________________________________________________________
5.Како се изразува определеноста на именките во македонскиот јазик?
____________________________________________________________________________
6.Литературно - научен вид во кој авторот дава опис на местата што ги посетил, а зазема и личен
став во врска со тоа се вика:
____________________________________________________________________________
7.Како се вика литературно-научната творба во која авторот го опишува својот живот?
_________________________________________________________________________
8.Одговори што се зборовите: секако, бездруго, навистина.
__________________________________________________________________________
9.Во „Божествената комедија“, Вергилиј и Беатриче ги симболизираат:
__________________________________________________________________________
10.Што идеализира ренесансната литература?
__________________________________________________________________________
11.Каков драмски вид е ,,Хамлет“?
а)трагедија
б)комедија
в)трагикомедија
12.Каде се случува дејството во драмата „Хамлет“?
___________________________________________________________________________
13.Кој е автор на „Божествена комедија“?
____________________________________________________________________________
14.Автор на епот „Илијада“ е:
а) Лав Николаевич Толстој
б) Хомер
в) Фјодор Михајлович Достоевски
_____________________________________________________________________________
15.Кој лик е најтрезвен во делото „Тартиф” од Молиер?
____________________________________________________________________________
16.На која литература припаѓа творештвото на Жан Батист Поклен Молиер?
_________________________________________________________________________
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17.Кој е авторот на првата книшка на македонски народен јазик од времето на просветителството
во Македонија?
___________________________________________________________________________
18.Каде се издавани книгите на Јоаким Крчовски?
____________________________________________________________________________
19.Кое од наведените дела го напишал Кирил Пејчиновиќ?
а) Труд ми е името
б) Бели мугри
в) Епитафот
______________________________________________________________________________
20.Каде е издадена книгата „Утешение грешним“ од Кирил Пејчиновиќ?
а)Солун
б)Будим
в)Софија
______________________________________________________________________________
21.Првата печатница била отворена во Солун од:
а)Јордан Хаџи Константинов Џинот
б) Теодосиј Синаитски
в) Јоаким Крчовски
22.Кој ја напишал поемата „Странствувањето на Чајлд Харолд“?
____________________________________________________________________________
23.Најталентираниот македонски поет од времето на преродбата, наречен „вторХомер“ е:
____________________________________________________________________________
24.Основоположник на македонската уметничка поезија е:
____________________________________________________________________________
25. Каде и кога е издаден „Зборникот“ на Браќата Миладиновци?
____________________________________________________________________________
26.Кој е автор на песната „Труд ми е името“?
___________________________________________________________________________
27.Авторот на романот во стихови „Евгениј Онегин“ е:
а)Александар Сергеевич Пушкин
б)Григор Прличев
в)Фјодор Михаилович Достоевски
______________________________________________________________________________
28.Одреди кој македонски деец ги оформил своите ставови за македонскиот
стандарден (литературен) јазик во три точки:
– за основа да се земат
централните говори на линијата Велес-Прилеп-Битола-Охрид;–
правописот да се постави врз фонетска основа, со мали отстапки пред етимологијата;
– во лексиката да се вклучат елементи од сите македонски говори.
__________________________________________________________________________
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29.За што се залагале лозарите во последната деценија на 19 век?
__________________________________________________________________________
30.Според траењето на глаголското дејство, глаголите во реченицатa
„Петре постојано потстанува и потседнува на клупата“ се:
а) фазни глаголи
б) свршени глаголи
в) повторливи глаголи;
____________________________________________________________________________
31.Определи кој збор е прилог во реченицата: Среќната девојка тргна надесно.
____________________________________________________________________________
32.Без кој реченичен член не може да се состави реченица?
а) именки
б) глаголи
в) придавки
___________________________________________________________________________
33.Кој е заедничкиот назив за делата на Оноре де Балзак?
____________________________________________________________________________
34.Во приказната „Силјан Штркот“ од Марко Цепенков главната тема е:
____________________________________________________________________________
35.Наведи ги ликовите во драмата „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодрински?
____________________________________________________________________________
36.Доминантни мотиви во песните од збирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин се:
____________________________________________________________________________
37.Од која драма се ликовите Костадин и Симка?
а) Крпен живот
б) Печалбари
в) Парите се отепувачка
____________________________________________________________________________
38.Од кое дело е ликот Ежен де Растињак?
____________________________________________________________________________
39.Што претставува гавранот во истоимената поема од Едгар Алан По?
____________________________________________________________________________
40.Од која драма се ликовите Митре и Мара?
____________________________________________________________________________
41.Каков е романот "Пустина" според темата обработена во него?
____________________________________________________________________________
42.Подметот и прирокот во реченицата се согласуваат по:
____________________________________________________________________________
43.Во безличните реченици отсуствува:
___________________________________________________________________________
44.Одговори како гласи пасивната форма од дадената активна реченица:
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„Режисерот ги пофали глумците“.
____________________________________________________________________________
45.Напиши реченица и употреби прилошка определба за количество и степен?
____________________________________________________________________________
46.На колку наречја е поделена македонската јазична територија?
____________________________________________________________________________
47.Според граматичкиот состав фразеолошките изрази се делат на:
а) фразеологизми со структура на реченица и фразеологизми со структура на зборовен состав
б) фразеолошки единства, фразеолошки спојки и фразеолошки сраснувања;
в) фразеологизми во секојдневниот говор и фразеологизми во литературниот јазик;
____________________________________________________________________________
48.Автор на расказите „Павилјон број 6“ и „Агафја“ е:
а) Антон Павлович Чехов
б) Александар Сергеевич Пушкин
в) Александар Лермонтов
____________________________________________________________________________
49.Ликот Мерсо во делото „Странецот“ од Албер Ками е претставен како:
а) индифирентен лик
б) ведар лик
в) апсурден лик
____________________________________________________________________________
50. Драмата ,, Чекајќи го Годо" ја напишал
а) Албер Ками
б) Семјуел Бекет
в) Шарл Бодлер
___________________________________________________________________________
51.Литературните дела поема, балада и романса спаѓаат во:
а) лирски
б) епски
в) лирско-епски
______________________________________________________________________________
52.На која литература, од гледна точка на историјата на цивилизацијата,
припаѓа епот „Гилгамеш“?
а) Асиро-вавилонската
б) Хеленската
в) Хебрејската
______________________________________________________________________________
53.За колку мисии знаеме дека имале браќата Кирил и Методиј ?
а)3
б)4
в)5
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54.Сонантот р е слоготворен кога се наоѓа:
55.Гласовите: ј, л, љ, м, н, њ, р претставуваат:
а) консонанти
б)самогласки
в) вокали
______________________________________________________________________________
56.Која е темата во делото „О писменех“?
____________________________________________________________________________
57.Колку самогласки има во македонскиот стандарден јазик?
____________________________________________________________________________
58.Кое дело го напишал Црноризец Храбар?
____________________________________________________________________________
59.Што е митологија?
____________________________________________________________________________
60.Кој е автор на песните: „Голапче“, „Бисера“, „На чужина“
___________________________________________________________________________
61. Наведи ги главните ликови во романот „Пиреј“ од ПетреМ.Андреевски:
___________________________________________________________________________
62. Доне Совичанов е главен лик во романот?
___________________________________________________________________________
63. Во драмата „Црнила“ од Коле Чашуле, основен мотив е?
а) хумористична фарса на животот во Софија
б) убиството на Ѓорче Петров во Софија
в) развивање на литературната дејност во Софија
______________________________________________________________________________
64.Блаже Конески во македонската литература, наука и публицистика е познат по?
___________________________________________________________________________
65. Драмата „Чобаџи Теодос“ ја напишал?
а) Васил Иљоски
б)Ташко Георгиевски
в)Јордан Плевнеш
66. Напишете Молба;Жалба;Барање;
______________________________________________________________________________
Завршниот тест ќе содржи 32 прашања и секое прашање ќе носи по 2 бода, за позитивна оценка
потребни се 50% од вкупниот број на бодови.
Наставник, Цеца Видова Трајческа
Прилеп, мај 2021
Училишна предметна комисија:
1.Соња Мирческа
2. Цеца Видова Трајческа
3. Мартина Стојкоска
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