
Образовен центар ПИСИ - Охрид 
Планови и програми за ученици од 9-то одделение 
1 – полугодие – 36 наставни часови по 60 мин 

 

1- Тромесечје / СЕПТЕМВРИ 
   
1 Операции со  цели и децимални 

броеви, 
Заокружување на броеви на 
децимални места и на значајни 
цифри 
 

Бројни изрази со цели и 
децимални броеви, 
Заокружување 
Текстуални задачи 

2 Степени со позитивен и негативен 
степенов показател 

Упростување на степени со иста 
основа 

3 Степени со позитивен и негативен 
степенов показател 

Упростување на степени со иста 
основа 

4 Операции со децимални броеви Бројни изрази 
5 Операции со децимални броеви Бројни изрази, 

Текстуални задачи 
6 Споредување и подредување на 

дропки, 
Операции со дропки и мешани 
броеви. 

Сведување на дропки на ист 
именител,  
Нескратлива дропка 
Бројни изрази со дропки, 
 

7 Операции со дропки и мешани 
броеви 
 

Операции со дропки,  
Текстуални задачи 

8 Повторување на тема1 
Подготовка за тест 

Задачи за повторување 

1 ТРОМЕСЕЧЈЕ – ОКТОМВРИ 
9 Степени Операции со степени 
10 Извлекување на заеднички 

множител пред заграда на 
алгебарски изрази 

Задачи 

11 Извлекување на заеднички 
множител пред заграда на 
алгебарски изрази 

Задачи 

12 Собирање и одземање на 
алгебарски дропки 

Задачи 

13 Линеарни равенки Решавање на линеарна равенка, 
Текстуални задачи 

14 Линеарни равенки Решавање на линеарна равенка, 
Текстуални задачи 



15 Составување на алгебарски изрази Решавање на текстуални задачи 
или цртежи(скици) за даден 
проблем со помош на равенки 

16 Составување на алгебарски изрази Решавање на текстуални задачи 
или цртежи(скици) за даден 
проблем со помош на равенки 

2 ТРОМЕСЕЧЈЕ –НОЕМВРИ 
17 Низи, 

Низи од форми 
Наоѓање на следен член на низа и 
наоѓање на општ член на 
аритметички низи 

18  Инверзна функција Наоѓање на инверзна функција на 
линеарна функција со помош на 
дијаграм или равенка 

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 Цртање на 3-Д форми на 
изометриска хартија, 
Цртање на план и проекции на 3-Д 
форми 

Задачи за цртање на 3-Д форми 

22 Рамнини на симетрија на 3-Д 
форми 

Одредување на бројот на ремнини 
на симетрија на 3-Д форми 

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

24 Слични фигури Пресликување на 2-Д форми со 
даден коефициент на зголемување 
и центар 

25 Слични фигури Пресликување на 2-Д форми со 
даден коефициент на зголемување 
и центар 

26 Подготовка за тест 
Повторување на тема3 

Задачи за повторување од тема3 

27 Мерни единици за плоштина и 
волумен 
 
 

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

 
28 

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

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

2 ТРОМЕСЕЧЈЕ –ДЕКЕМВРИ 
29 Плоштина и периметар на круг и 

делови од круг 
Задачи 



30 Плоштина и периметар на 
коминирани фигури 

Задачи 

31 Повторување за тема4 Задачи за повторување 
 

32 Работа со податоци Објаснување на поимите: 
популација, примерок, 
континуирани и дискретни 
податоци,  
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 

 

 


