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 Вп пвпј дпкумент е даденп краткп пбјаснуваое за начинпт на израбптка на 

прпектната задача какп задплжителен дел пд Државна матура, сппред наспките на 

Државнипт испитен центар. 

 Целта е да се инфпрмираат учениците кпи правила треба да ги ппчитуваат при 

израбптката на прпектната задача. 

Ппстпјат четири вида стандаризирани прпектни задачи, и тпа: 

 прпектна задача – есеј; 

 прпектна задача – извештај пд емпирискп истражуваое; 

 прпектна задача – извештај пд експерименталнп истражуваое; 

 прпектна задача – прпдукт/твпрба. 

 

Испитпт кпј се пднесува на прпектната задача се спстпи пд писмен и устен дел 

или писмен, практичен и устен дел. 

Писмениот дел гп спчинуваат пишанипт дел пд прпектната задача кпј штп 

треба да биде ппдгптвен сппред пдредени правила кпи штп ќе ги пбјасниме вп 

ппнатампшнипт текст. 

Усниот дел на прпектната задача, всушнпст, е самата презентација (пдбрана) 

на задачата.  Одбраната на задачата не смее да трае ппдплгп пд 20 минути вклучувајќи 

гп и времетп за прашаоа и пдгпвпри. 

Практичниот дел се презентира дпкплку ученикпт има избранп израбптка на 

прпектна задача какп на пример прпкдукт/твпрба, и ги ппфаќа сите активнпсти кпи штп 

ги има реализиранп ученикпт сп цел да ја ппкаже свпјата практична псппспбенпст пд 

израбптката на прпектната задача. 

 

Обврски на ученикпт при израбптката на прпектната задача се: 

 да ги ппчитува временските рпкпви за израбптка на прпектната задача (пд 

избпр дп реализација); 

  ученикпт кпј нема да ја предаде израбптена прпектна задача на ментпрпт 

вп предвиденипт рпк, ќе гп изгуби правптп да гп пплага пвпј дел пд испитпт; 

 јаснп да гп дефинира предметпт на истражуваое; 

 да прпвери дали има на распплагаое дпвплнп извпри на инфпрмации за 

истражувачкптп прашаое; 

 да ги прпвери услпвите вп кпи ќе се реализира истражуваоетп/ 

експериментпт/израбптката на прпизвпдпт; 

 да впди дпсие (папка) вп кпе треба да ги забележува: активнпстите 

предвидени сп прпектната задача, времетп и местптп на нивната 

реализација; брпјпт на пдржаните средби сп ментпрпт, спдржината на 

рабптата, забелешките и преппраките пд наставникпт-ментпр; важните 
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ппдатпци, дпбиените резултати (напдите) пд спрпведените истражувачки 

активнпсти, инфпрмациите пд интервјуата, анкетите, скиците, прпбните 

мпдели и сл.; 

 да пствари минимум три (3) средби сп наставникпт-ментпр. 

 

 

Правила за израбптка на писменипт дел: 

Писменипт дел пд прпектната задача се израбптува вп прпграма за пбрабптка 

на текст (пбичнп Word) сп следните правила: 

 прпектната задача пп пбем треба да биде најмнпгу 10 страници (без 

наслпвната страница, страницата на кпја се претставува спдржината, 

цртежи, слики, дијаграми, илустрации, табели, листата на кпристената 

литература, дпдатпци). 

 ппжелнп е да спдржи апстракт (сиже) дп 300 збпра вп кпј ученикпт дава 

јасен преглед на прпучуваоетп/истражуваоетп и дпбиените 

резултати/заклучпци; 

 фпрматпт на страницата да биде А4; 

 гплемина на букви 12; 

 прпред 1.5 (растпјание ппмеду редпвите) ; 

 маргини 2,54 см (гпре, дплу, левп и деснп); 

 нумерираое на страниците на средината пд днптп на секпја страница (псвен 

наслпвната страница кпја штп не смее да има брпј на страница); 

 ппрамнуваое на текстпт пд двете страни. 

 

 

Значи, секпја прпектна задача се спстпи пд:  

 наслпвна страница,  

 апстракт или сиже (пп желба на ученикпт), 

 впведен дел, 

 главен дел (кпј штп мпже да биде претставен вп ппвеќе наслпви и 

ппднаслпви), 

 заклучпк, 

 кпристена литература. 
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Дппплнителнп: 

Секпја внесена табела или слика треба да биде сппдветнп пзначена какп на 

пример: 

 

Слика 1. Лпгп на СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“ 

 Ппжелнп е да нема страници вп прпектната задача спставени самп пд слики или 

самп пд табели. 

 

Правила за израбптка на прпектна задача –есеј: 

Вп Впведпт ученикпт: 

 пбјаснува зпштп ја избрал темата (зпштп е таа интересна и важна за 

прпучуваое/ истражуваое); 

 јаснп и прецизнп гп ппределува предметпт на прпучуваое/истражуваое 

(дп кпја ширпчина и длабпчина ќе ја истражува темата); 

 дава завршни спгледуваоа пд истражуваоетп и најавува дека тие 

ппдпцна ќе бидат ппдеталнп пбјаснети вп главнипт дел. 

 

 Главнипт дел е пд ппсебна важнпст. Вп негп ученикпт систематски гп 

развива есејпт давајќи убедливи пдгпвпри на прпучуванптп/ истражуванптп 

прашаое. Структурата и ппстапките кпи ги кпристи ученикпт вп главнипт дел не 

се стрпгп ппределени. Тие зависат пд прирпдата на наставнипт предмет/ пбласта 

пд кпја е избрана прпектната задача. Нив ги утврдува наставникпт – ментпр вп 

дпгпвпр сп ученикпт. Вп некпи пбласти на истражуваое главниот дел може да 

содржи и поднаслови. На пример: при истражуваоата пд прирпдната група 

предмети, главнипт дел на есејпт пбичнп спдржи ппднаслпви вп кпи се пбјаснети 

метпдите и техниките на истражуваоетп. При израбптката на есејпт треба да се 

пдбегнуваат ппднаслпви бидејќи гп прекинуваат текпт и целината на есејпт. 
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Заклучпкпт треба да спдржи: 

 јасни заклучпци и ставпви сппдветни на прашаоетп кпе е ппставенп на 

ппчетпкпт; 

 дпкази ппткрепени сп факти; 

 убедливи и средени резултати и, евентуалнп, нпви прашаоа кпи 

прпизлегуваат пд прпучуваоетп/истражуваоетп. 

Сп други збпрпви вп заклучпкпт ученикпт вп кратки црти прави прераскажуваое 

на впведпт и главнипт дел, пднпснп пбјаснува штп е темата на истражуваое вп 

прпектната задача, какп тпј ја има пбрабптенп и на крајпт ги кажува резултатите за тпа 

штп има наученп и какп би му кпристелп тпа знаеое вп иднина. 

 

Кпристена литература се пишува сп тпчни ппдатпци: 

Акп е книга се пишува, на пример :  

- М. Митревски, Таблет  кпмпјутери и нивната примена, Македпнска книга -2013 

гпдина, 123-127 страница 

Акп е линк пд интернет се кппира целпснипт линк, на пример :  

- Tim Bajarin, The Future of Personal Computing: Cloud-Connected Screens 
Everywhere, 13 август 2013 гпд., http://techland.time.com/2012/08/13/the-future-of-

personal-computing-cloud-connected-screens-everywhere/#ixzz2JdwiO2Tu 
- Moodle систем за е-учеое на СОУ Гимназија „Дпбри Даскалпв“, 

www.dobridaskalov.edu.mk/moodle  

 

Не смее да има кпристена литература какп www.google.com или wikipedia.org. 

 

Ппдетални наспки за израбптка на пстанатите три вида стандаризирани 

прпектни задачи: извештај пд емпирискп истражуваое, извештај пд 

експерименталнп истражуваое и прпдукт/твпрба мпжете да најдете вп испитната 

прпграма  за прпектна задача на веб сајтпт на Државнипт испитен центар 

www.matura.gov.mk вп делпт прпектна задача, какп и примери пд прпектни задачи. 

 

http://techland.time.com/2012/08/13/the-future-of-personal-computing-cloud-connected-screens-everywhere/#ixzz2JdwiO2Tu
http://techland.time.com/2012/08/13/the-future-of-personal-computing-cloud-connected-screens-everywhere/#ixzz2JdwiO2Tu
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http://www.google.com/
http://wikipedia.org/
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