
Образовен центар ПИСИ - Охрид 

Планови и програми за ученици од 8-мо одделение 

1 – полугодие – 36 наставни часови по 60 мин 

 

1- Тромесечје / СЕПТЕМВРИ 

   
1 Операции со цели броеви, 

децимални броеви 
 

Бројни изрази, 
Текстуални задачи 

2 Операции со дропки Бројни изрази, 
Текстуални задачи 

3 Делители и содржатели. Прости 
броеви. Нзд и Нзс 

Оредување на делители и 
содржатели на даден број, 
Повторување за признаци за 
деливост, 
Разложување на прости 
множители, 
Одредување на НЗД и НЗС, 
Текстуални задачи 

4 Квадрати и квадратни корени, 
Трет степен на број и кубен корен 

Одредување на квадрат и 
квадратен корен на негативен и 
позитивен број, 
Одредување на трет степен и 
кубен корен на негативен и 
позитивен број 
 
 

5 Еднаквост меѓу дропка, децимален 
број и процент, 
Периодичен децимален број 

Претворање од еден во друг вид, 
Претворање на дропка во 
периодичен децимален број. 

6 Споредување и подредување на 
дропки 

Сведување на дропки на ист 
именител  

7 Собирање и одземање на дропки и 
мешани броеви. 

Операции со дропки,  
Текстуални задачи 

8 Пресметување на процент и 
процентен износ. 

Пресметување на зголемувања и 
намалувања, 
Текстуални задачи 
 

1 ТРОМЕСЕЧЈЕ – ОКТОМВРИ 

9 Квадрати до 20 и кубови до 10 Бројни изрази  

10 Множење и делење на дропки и 
мешани броеви. 

Операции со дропки,  
Текстуални задачи 

11 Подготовка за тест Задачи за повторување на темата1 

12 Подготовка за тест Задачи за повторување на темата1 
 



13 Алгебарски изрази составување Користење на букви (непознати 
a,b,x,y) во замена за бројки во 
едноставни алгебарски изрази, 
Слични членови  

14 Упростување на алгебарски 
изрази 

Задачи со множител пред заграда и 
упростување на изрази со наоѓање 
на слични членови 

15 Линеарна равенка Решавање на линеарна равенка со 
непозната на едната и на двете 
страни од равенката 
 

16 Линеарна равенка Решавање на линеарна равенка, 
Текстуални задачи 

2 ТРОМЕСЕЧЈЕ –НОЕМВРИ 

17 Низи, 
Низи од форми 

Наоѓање на следен член на низа и 
наоѓање на општ член на 
аритметички низи 

18 Функција Потполнување на дијаграм и табела 
на линеарна функција со дадено 
правило на пресликување, 
Наоѓање на правилото на 
функцијата 

19 Повторување на тема2 
Подготовка за писмена работа 

Задачи за повторување 

20 Повторување на тема1 и тема2 
Подготовка за писмена работа 

Задачи за повторување 

21 2-Д  форми Повторување за 2-Д форми 
Правоаголен триаголник. 
Четириаголници, 
Видови на четириаголници, 
Поим за складни фигури 
 

22 Агли на трансферзала Повторување за сите видови агли. 
Согласни, наизменични и накрсни 
агли. 

23 Збир на агли во триаголник и 
четириаголник 

Внатрешни и надворешни агли, 
Агли во рамнокрак триаголник, 
Агли во рамностран триаголник 
Задачи со цртежи. 
 

24 3-Д форми  Повторување за 3-Д форми, 
Цртање на мрежи 

25 Симетрија и ротациска симетрија Оски на симетрија на 
многуаголници и број на ротациска 
симетрија 

26 Конструкција на симетрала на 
агол и симетрала на отсечка, 

Работа на час со шестар и линијар, 
Конструкции 



Конструкција на триаголник   
 

27 Геометриски трансформации Пресликување на 2-Д форми со 
помош на симетрија, транслација и 
ротација 

 
28 

Подготовка за тест Задачи за повторување од тема3 

2 ТРОМЕСЕЧЈЕ –ДЕКЕМВРИ 

29 Мерни единици за должина, 
маса и течност,  
Мерни единици за плоштина и 
волумен 
 
 

Претворање на мерни единици, 
Текстуални задачи со децимални 
броеви или дропки како мерни 
единици 

30 Плоштина и периметар на круг, 
Плоштина на паралелограм 
триаголник и трапез 

Пресметување на плоштина или 
непозната величина на дадена 
фигура, 
Текстуални задачи 

31 Повторување за тема4 Задачи 

32 Работа со податоци Објаснување на поимите: 
популација, примерок, 
континуирани и дискретни 
податоци, табела на фреквенција и 
табела на 2 категории 
Повторување на линиски, столбест и 
секторски дијаграм 

33 Статистика за податоците, 
Дијаграми 
Стебло-лист дијаграм 

Мода, медијана, ранг и аритметичка 
средина 

34 Теориска и експериментална 
веројатност 

Задачи за веројатност 

35 Подготовка за писмена работа Задачи 

36 Подготовка за писмена работа Задачи 

 

 


