
Насоки за Тестот по англиски јазик – интерен предмет во јунската 
сесија од учебната 2021 - 2022 

1. Содржината на Тестот по англиски јазик – интерен предмет за јунската испитна 
сесија во учебната 2021/2022год. се темели на истиот модел на Тестот по англиски 
јазик – екстерен предмет. 

2. Техничкиот опис на Тестот по англиски јазик се наоѓа на линкот 
http://www.matura.gov.mk/ - Испитни програми – Англиски јазик -  испитна 
програма, каде има детален опис на сите вежби и бодовите кои ги носат. 

3. Во тестови од Државна матура, се наоѓаат Тестовите по англиски јазик 

заедно со соодветниот клуч од претходните екстерни испити. Овие тестови служат 
за вежбање.  
Моделот на Тестот по англиски јазик од јунската испитна сесија во учебната 
2020/2021год. е пример за моделот на Тестот по англиски јазик – интерен предмет 
за јунската испитна сесија во оваа учебна 2021/2022год. 

I. Читање со разбирање – два/три текста со различни видови на  
     вежби и носат 15 бодови 
 

Вежби кои доаѓаат во предвид во овој дел: 
1. Прашања со повеќечлен избор (одговор) 
2. Прашања со точен/неточен одговор 

3. Пополнување на празни места со извлечени реченици од текстот  

4. Подредување на параграфите од текстот 

5. Давање на поднаслови на параграфите     

6. Препознавање на наведени искази (кој од трите личности зборува за тоа) 
 

Напомена: Крајното и конечно решение да биде читко и без корекции напишано во 
answer box(es) provided. 

 

II. Примена на англискиот јазик – три вежби и носат 30 бодови  
 

1. Примена на јазични елементи во контекст – пополнување на празните места во  
                             текстот со САМО ЕДЕН ЗБОР. 

*Категорија на зборови кои доаѓаат во предвид во оваа вежба се: предлози; прилози; 
членови; лични/присвојни/показни/повратни /релативни заменки; присвојни 
придавки;помошни глаголи (во соодветно време/форма);модални глаголи 
(сегашно/минато); 
 

*НАПОМЕНА: Одговорите да бидат читко и точно напишани во текстот на празните 
места. 
 

http://www.matura.gov.mk/


 

 

2. Зборообразување  – од дадените зборови да се напише/изведе/образува точниот  
              збор кој одговара во контекстот. 
МОДЕЛ: Mark Twain was a famous American writer. (FAME) 

 

*НАПОМЕНА: Одговорите да бидат читко и точно напишани во answer box provided. 

 

3.  Трансформација на реченици – основната/дадена реченица да се трансформира во 
соодветна при што да се внимава да се задржи значењето. 
 
I ДЕЛ: За трансформацијата е даден клучен збор со големи букви/болдиран 

 
МОДЕЛ: The last time I saw Juliet was at my cousin’s wedding. 

                 SEEN 

                 I haven’t seen Juliet since my cousin’s wedding. 

 

II ДЕЛ: За трансформацијата е оставено празно место каде треба да се 

   напише одговорот. 
 
МОДЕЛ: I think Marisa is too young to look after her sister. 

                 I think Marisa isn’t old enough to take care of her sister. 

 
*НАПОМЕНА: Дозволени се/се прифаќаат кратки форми, а за промена на 
дадениот/клучниот збор во првиот дел, внимателно читај го Упатството!!!! 
 

**Граматички содржини кои треба да се владеат и на кои ќе се темелат 
трансформациите се следните: 
 

1. Present Perfect Simple Tense v.s. Past Simple Tense  

 

МОДЕЛ: The Browns haven’t visited Paris since 1998. 

   The last time the Browns visited Paris was in 1998. 

 

2. Comparison of adjectives  

МОДЕЛ: Water is better for you than fizzy drinks. 

                  Fizzy drinks aren't as good for you as water. 

 

                  It got darker and the situation became worse.  

     The darker it got the worse the situation became. 

 

 



 

3. Expressing past habits:  USED TO & WOULD 

 

МОДЕЛ: I was in the habit of skipping early morning classes.     

                 USED 

     I used to skip early morning classes. 

 

     Our English teacher took us to the cinema to watch foreign films once a month. 

                 WOULD 

     Our English teacher would take us to the cinema to watch foreign films once a month. 

 

4. Verb patterns 

 

МОДЕЛ: Those boots are much too expensive for me to buy. 

     AFFORD 

     I can’t afford to buy those shoes. 

 

                 Janice doesn’t go to dance classes any more. She quit two weeks ago. 

     STOPPED 

     Janice stopped going to dance classes two weeks ago. 

 

5. Reduced relative clauses 

 

МОДЕЛ: Elderly people who leave alone should have friends or family to care for them. 

                 Elderly people leaving alone should have friends or family to care for them. 

 

     Children who were raised in a bilingual environment may begin to speak a little later. 

     Children raised in a bilingual environment may begin to speak a little later. 

 

6. Present and past modal structures 

 

МОДЕЛ: It’s not necessary for Jason to get up early on weekdays. 

     HAVE 

     Jason doesn’t have to get up early on weekdays. 

 

МОДЕЛ: When I got home, I heard someone upstairs, so phoned the police. But it was my older 

     brother. 

                 NEED 

     I needn’t have phoned the police. The person I thought was a burglar, was my oldest  

     brother. 

 

 

 

 



 

7. Reported speech / Reporting verbs 

 

МОДЕЛ: ‘Have you been to a job interview before?’ 
                 My neighbor wanted to know if I had been to a job interview before. 

 

МОДЕЛ: ‘I didn’t take the money!’ 
      DENIED 

      The boy denied taking the money.  Or, 

     The boy denied that he had taken the money.  

 

8. Conditional clauses / Alternatives to ‘if’/ Mixed conditionals 

 

МОДЕЛ: ‘You won’t meet her if you don’t come with me tonight.’ 
     UNLESS 

    ‘You won’t meet her unless you come with me tonight.’ 
МОДЕЛ: You ate so much. That’s why you feel so sick now. 

     If you hadn’t eaten so much, you wouldn’t feel so sick now. 

 

 

9. Advanced passive forms / Passive reporting structures  

 

МОДЕЛ: I remember them showing me the main sights of London. 

     I remember being shown the main sights of London. 

 

МОДЕЛ: People expect that there will be a further rise in the price of certain products. 

     There is expected to be a further rise in the price of certain products. 

 

МОДЕЛ: It is generally claimed that optimists live longer. 

     Optimists are generally claimed to live longer. 

 

10. Unreal past – wishes and regrets (present/future and past) 

 

МОДЕЛ: I don’t know anything about cars. 

     I wish I knew something about cars. 

 

МОДЕЛ: I didn’t listen to my English teacher when she advised me to practice grammar. 

     If only I had listened to my English teacher when she advised me to practice   

     grammar. 

 

 

 

 

 



11. Emphasis – cleft sentences and negative inversion 

 

МОДЕЛ: The company covered up the scandal. 

                 What the company did was cover up the scandal. 

 

МОДЕЛ: She hasn’t been so disappointed by the results of her test. 

     Never has she been so disappointed by the results of her test. 

 

     You are not going out on that raging storm under any circumstances. 

     Under no circumstances are you going on that raging storm. 

 

III. Пишување  
 

1. Неформален имеил - носи 5 бод. За оваа прва задача (писмена интеракција), 
треба да се напише неформален, со добро препознатлива структура имеил и фонд на 
зборови од 60 до 80.  

 

Содржината на емеил-от, или одговорот на имеил-от треба да се однесува на следната 
тематика: 

- Покана за некој настан 

- Прифаќање на покана 

- Извинување заради неприфаќање на покана 

- Барање на информации  
- Барање некој да направи нешто (услуга) за нас 

- Заблагодарување заради направена услуга 

- Организирање на настан (роденден, забава, посета) 
- Давање на совет 

 

*Што се очекува од оваа задача и како се оценува, прочитај во Испитната програма. 
 

2. ТЕКСТ (ЕСЕЈ) – носи 20 бодови. За оваа втора задача за пишување (писмена 
продукција) треба да се напише текст/есеј со добро препознатлива структура и фонд 
на зборови од 200 – 220. 

 

- Есејот треба да биде аргументативен, односно по дадената тема (теза) да се 
завземе став „ЗА“ или „ПРОТИВ“. Потребни се два аргументи кои ќе бидат 
поткрепени со по две причини. 
 

- Не заборавај да употребуваш поврзувачки средства, како за подредување на 
аргументите така и за поврзување и подредување на причините и мислите во 
параграфите. 
 



- Не заборавај да употребуваш што повеќе украси (придавки и прилози за начин) 
 

- За планирање на есејот, употребувај ја страна 13 (DRAFT PAGE FOR WRITTEN TASK 7). 

Самата страна е водич за структурата на есејот. Тука можеш да ги забележиш 
своите аргументи и причини. 

- За есејот размислувај и спремај се на теми од следните области: 
 

1. Модерна технологија – мобилни телефони, компјутери и интернет                                                       

2. Модерно живеење   - мода 

3. Социијални медиуми 

 

*Што се очекува и од оваа задача и како се оценува, прочитај во Испитната 
програма. 

 

 

 


