
Наставник: Тања Николовска ОУ „ Д-р Трифун Пановски“ Битола 

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЕЊАТА ПО ИСТОРИЈА И ОПШТЕСТВО 

Јоана сака да се дружи со Мила, затоа што Мила 
има нов велосипед и често и го дава на Јоана да го 
вози нејзиниот велосипед. 

Кате и Ива се дружат затоа што двете сакаат да 
возат ролери и да читаат исти книги. 

ВИСТИНСКО 
ПРИЈАТЕЛСТВО 

Мирко, Арбен и Симон се постојано заедно, заедно 
учат и играат во ист ракометен клуб. Тие се речиси 
неразделни. 

ПРИЈАТЕЛСТВО 
ОД КОРИСТ 

Сејхан и Ива се пријателки.Сејхан многу убаво 
црта, а Ива постојано и се лути на кога таа нема 
да и ги нацрта цртежите по ликовно. 

Име и презиме________________________________________________    Датум ___________ 

Моето опкружување 

1. Заокружи го точниот одговор. Пријателство е:

а) помагање б) навредување в) лажење г) чување тајни д) игра ѓ) почитување 

2. Прочитај ги внимателно исказите и поврзи. За какво пријателство станува збор?

3. Пријателите на нас можат да влијаат________________ и ____________________
4. Под секоја од сликите напиши за какво влијание станува збор :

5. Заокружи го точниот одговор. Ако групата пријатели те убедува да направиш нешто со кое
не се согласуваш, тогаш: 

а) ќе им се приклучам б) ќе избегам в) ќе ги убедувам да не го прават тоа 
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Машките не играат балет.

Другарите не ги примаат Јована и 
Искра во нивниот кошаркарски тим. 

СТЕРЕОТИП 

Симон не може да подготви добар ручек. ПРЕДРАСУДА 

Жените се лоши возачи. 

6. Покрај исказот со кој се согласуваш или не се согласуваш стави го знакот √.

ИСКАЗ ДА НЕ 

Користење на роднинските и пријателските врски за постигнување на успех во 
своја корист е непотизам 
Корупцијата е позитивна појава 
Чесно е кога му нудиш подарок на своето другарче за да ти помогне 

7. Дополни!

а) Барање на нешто материјално (пари) или барање на некаква услуга за да му помогнеме 
на некој да постигне некаква цел е ___________. 

б) Нудење на некаква услуга или нешто материјално за да се постигне некоја цел велиме дека е 
______________. 

8. Јаков ти нуди големо чоколадо „Милка“ за да му ги нацрташ цртежите по ликовно.

а) Што е тоа мито или подмитување? 

б) Како ќе постапиш ти во оваа ситуација? 

9. Прочитај ги внимателно исказите и поврзи:
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10. Насилството може да биде и 

11. Заокружи го точниот одговор. Кажување на погрдни зборови, навреди е:

а) начин на другарување б) културно однесување в) физичко насилство г) вербално насилство 

12. Кој е најдобриот начин за да се реши некое несогласување?

13. Емпатија е

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14. Напиши пример, ситуација кога си покажал емпатија кон некого!

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

ИНДИКАТОРИ Да Делумно Не 
Прави разлика меѓу вистинско пријателство и пријателство од корист 
Препознава несоодветно и непромислено однесување и ги знае 
последиците 
Препознава мито, подмитување , корупција во дадени ситуации 
Препознава и реагира на родовите стереотипи и предрасуди 

Бодови 
0-10 11 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 48 

Наставник ________________________  Родител _______________
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