
Образовен центар ПИСИ - Охрид 

Планови и програми за ученици од 7-мо одделение 

1 – полугодие – 36 наставни часови по 60 мин 

 

1- Тромесечје / СЕПТЕМВРИ 

   

1 Позитивни и негативни броеви 
 

Претставување на броеви на бројна права. 
Собирање и одземање на цели броеви 

2 Децимален број Поим за децимален број, 
Месна вредност, 
Споредување, подредување и 
заокружување на децимални броеви  
Операции со децимални броеви. 

3 Делители и содржатели. Прости 
броеви 

Оредување на делители и содржатели на 
даден број, 
Повторување за признаци за деливост, 
Разложување на прости множители 

4 НЗД и НЗС Одредување на НЗД и НЗС, 
Текстуални задачи 

5 Квадрати и квадратни броеви Поим за квадрат на број и квадратен 
корен 

6 Операции со цели броеви, бројни 
изрази со редослед на операции 

Задачи 

7 Операции со цели броеви, бројни 
изрази со редослед на операции 

Бројни изрази со загради (),[],{} 

8 Собирање и одземање на цели и 
децимални броеви 

Операции со децимални броеви, 
Аритметички закони 

1 ТРОМЕСЕЧЈЕ – ОКТОМВРИ 

9 Множење и делење на децимални 
броеви 

Множење и делење со декадна единица и 
со едноцифрен број, 
Својства на множење и делење  

10 Процент и процентен износ Пресметување на процентен износ, 
Текстуални задачи 

11 Проценти, децимални броеви и 
дропки 

Претворање од еден во друг вид, 
Текстуални задачи 

12 Подготовка за тест Повторување  

13 Составување на едноставни 
алгебарски изрази 

Користење на букви (непознати a,b,x,y) во 
замена за бројки 

14 Упростување на алгебарски изрази Упростување со ослободување од загради 
и барање на слични членови. 

15 Низи од броеви 
Низи од форми 

Правило за следен член,  
Одредување на општ член на аритметичка 
низа, 
Задачи со низи од форми 
 



16 Подготовка за писмена работа Задачи за повторување 

2 ТРОМЕСЕЧЈЕ –НОЕМВРИ 

17 Основни и изведени геометриски 
поими 

Поим и означување на точка, права , агол, 
отсечка и други геометриски форми 
 

18 2-Д  форми Поим и видови на 2-Д форми, 
Триаголник и видови на триаголници, 
Четириаголници, 
Видови на четириаголници 
 

19 Правилни многуаголници Поим за правилен многуаголник, 
Оски на симетрија, 
Ред на ротациска симетрија, 

20 Координати Одредување на точки во проширен 
координатен систем, Геометриски 
трансформации 

21 Геометриски трансформации Задачи со симетрија, транслација и 
ротација 

22 Мерни единици за должина, маса и 
течност 

Претворање на мерни единици, 
Примена на мерни единици, 
Текстуални задачи. 

23 Мерни единици Текстуални задачи. 

24 Читање на мерни единици  на 
аналогни и дигитални мерни 
инструменти 

Работа со мерни единици 
Текстуални задачи 

25 Подготовка за тест Задачи 

26 Подготовка за тест Задачи 

2 ТРОМЕСЕЧЈЕ –ДЕКЕМВРИ 

27 Работа со податоци 
Дијаграми 

Цртање и толкување на столбест, линиски 
и дијаграм на групирани податоци 

28 Работа со податоци 
Дијаграми 

Цртање и толкување секторски дијаграм и 
пиктограм 

29 Статистика на низа податоци Одредување на модална класа, медијана 
и аритметичка средина на групирани 
податоци 

30 Статистика на низа податоци Одредување на модална класа, медијана 
и аритметичка средина на групирани 
податоци 

31 Повторување Задачи 

32 Подготовка за писмена работа Задачи 

33 Подготовка за писмена работа Задачи 

34 Подготовка за писмена работа Задачи 

35 Подготовка за писмена работа Задачи 

36 Подготовка за писмена работа Задачи 

 



 


