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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 
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Тема: МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Избира програма за подготовка на мултимедијална 
презентација. 

                             

Избира дизајн на слајд.                              
Избира соодветен распоред на елементи на слајд.                              
Пишува текст на слајд, користејќи фонтови со различен стил, 
боја и големина 

                             

Додава, преместува, копира и брише слајдови.                              
Додава и уредува графички објекти на слајд.                              
Применува анимација на делови од слајдот                              
Применува транзиција од еден до друг слајд                              
Подготвува презентација на дадена тема или на тема по 
избор со користење на сите елементи и ја сочувава на 
компјутер 

                             

Ја покажува презентацијата на компјутер (ја вклучува и ги 
менува слајдовите). 
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Тема: ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ                     

         

Препознава и именува различни видови технички линии.                              
Користи прибор за цртање хоризонтални, вертикални и коси 
линии. 

                             

Котира едноставен технички цртеж со примена на соодветни 
видови технички линии. 

                             

Определува размер на даден цртеж                              
Црта и чита технички цртежи во размер.                              
Објаснува каратеристики на техничкиот цртеж.                              
Изработува скица и технички цртеж со прибор за цртање                              
Црта технички цртеж со помош на компјутер.                              
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Тема: РАБОТА СО МАТЕРИЈАЛИ И ДИЗАЈНИРАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Разликува својства на хартија и картон.                              
Ги опишува постапките за изработка на хартија.                              
Изработува модели и макети од хартија и картон по даден 
цртеж. 

                             

Изработува модели и макети од хартија и картон по 
сопствена идеја 

                             

Наведува примери за примена на дрвени полупроизводи.                              
Ги опишува постапките кои се применуваат при изработка на 
продукти од полупроизводи од дрво во училишни услови. 

                             

Изработува модели од дрвени полупроизводи по даден 
цртеж. 

                             

Изработува модели од дрвени полупроизводи по сопствена 
идеја. 
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Тема: СООБРАЌАЈНА КУЛТУРА 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Препознава основни елементи и објекти на патот во јавниот 
сообраќај. 

                             

Набројува видови сообраќајни знаци според формата и 
значењето 

                             

Ги идентификува сообраќајните знаци за безбедно движење 
на пешаците, велосипедите и тротинетите 

                             

Наведува правила и прописи за безбедно движење на 
пешаците, велосипедите и тротинетите во сообраќајот во 
различни ситуации. 

                             

Објаснува како се регулира сообраќајот на крстосница.                              
 

 


