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OФОРМУВАЊЕ НА ВТОРАТА ОЦЕНКА ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ  
ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА УМЕТНОСТ  

 ВО УЧЕБНАТА 2017/18 ГОДИНА 
 

        Оценувањето по наставниот предмет музичка уметност исто како во 
првото тромесечие ќе се спроведува секој наставен час и ќе се базира врз 
бодовите.  
       За втоата оценка максималниот број на бодовите изнесува 120. 
• Усната проверка носи максимум 20 бода: Романтизам, Шуберт, 

Шуман, Менделсон, Брамс, Лист, Берлиоз, Р. Штраус (теорија). 
• Тестот бр.2 носи максимум 100 бода. Ќе се спроведе на 18. час.  

      Учениците кои неоправдано нема да дојдат на тестирање не добијат 
бодови, а оние кои ќе бидат отсутни поради здравствени причини, ќе се 
тестираат накнадно (вонреден час).  

• Бодовите од тестирањето влегуваат во сумата за втората оценка, а 
тестирањето не се повторува, т.е. нема ретестирање (поправка).  

• Бројот на бодовите може да се зголеми со изработка и 
презентација на еден проект (мах 10 бода).  

• Бројот на бодовите може да се намали поради неоправдано 
заминување (5 бода) и доцнење на часовите (2 бода), односно поради 
ометање на часот/недисциплина, непотребно користење на мобилни 
телефони и слично (5 бода).   
        
       По сумирањето на сите бодови, учениците ќе можат да се (само)оценат 
според приложената скала. 
 
        

Оценки Бодови 

Недоволен 1  0-40 

Доволен 2 41-60 

Добар 3 61-80 

Мн. добар 4 81-100 

Одличен 5 101-120 

 
Опери чии содржини треба да се знаат за тестот бр.2: 
 
1. „Севилски бербер“ – Росини 
https://www.youtube.com/watch?v=oSjyDH4MJCc   
 
2. „Травијата“- Верди 
https://www.youtube.com/watch?v=6fSzo9VXgow 
 
3. „Трубадур“- Верди 
https://www.youtube.com/watch?v=yMP6S_JTgBg 
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4. „Риголето“- Верди 
https://www.youtube.com/watch?v=fYDI6MWkCW8 

https://www.youtube.com/watch?v=O710zSsZaZs 
 
5. „Аида“- Верди 
https://www.youtube.com/watch?v=hCh7sDvLTr0 
https://www.youtube.com/watch?v=WbDwhzy1794 
 
6. „Кармен“ – Бизе 
 https://www.youtube.com/watch?v=WNvHXHMfxNw 

 https://www.youtube.com/watch?v=46JIeRbVlRA 
 
7. „Палјачи“ - Леонкавало  
https://www.youtube.com/watch?v=UYgVjDZCkT4 
https://www.youtube.com/watch?v=sljvamShlD8 
 
8. „Кавалерија рустикана“- Маскањи 
https://www.youtube.com/watch?v=QU5yC93ig9Q 
 
9. „Мадам Батерфлај“- Пучини 
https://www.youtube.com/watch?v=3stgof-xyN0 
 
 
 
ФРАГМЕНТИ ОД  ОПЕРИ ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ 

 

1. Џ. Росини – Увертира за операта ,,Вилјам Тел“ 

http://youtu.be/c7O91GDWGPU 

 

2. Џ. Росини - ,,Севилски берберин“ (Каватина на Фигаро) 

https://www.youtube.com/watch?v=-XMKB6yHU0k 

https://www.youtube.com/watch?v=aJIpVj_YkNo 

 

 

3. Џ. Росини - ,,Севилски берберин“ (Каватина на Розина) 

https://www.youtube.com/watch?v=4gLkjGePAOI 

 

4. Џ. Росини - ,,Севилски берберин“(увертира) од почетокот и од 1.24 мин. 

https://www.youtube.com/watch?v=CFsb4SbOSBc 

 

 

5. В. Белини ,,Норма“ -  (Casta Diva) 

http://youtu.be/EJ2L_B7VOWs 

https://www.youtube.com/watch?v=6UtpV48OiRY 
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6. Г. Доницети  ,, Љубовен напиток“ 

https://www.youtube.com/watch?v=2J7JM0tGgRY 

https://www.youtube.com/watch?v=iUw5J8kiyac 

 

7. Џ. Верди ,, Травијата“ (Винска песна) 

https://www.youtube.com/watch?v=UZvgmpiQCcI 

 

8. Џ. Верди ,, Риголето“ (La donna e mobile) 

http://youtu.be/8A3zetSuYRg 

 

9. Џ. Верди ,, Трубадур“ (хорот на Циганите) 

http://youtu.be/rZ_pwcr0GHI 

 

10. Џ. Верди ,, Аида“ (Слава на Египет и Триумфален марш) – заедно 

http://youtu.be/ra6yoeaVsbY    

https://www.youtube.com/watch?v=czEfHr8YGPA     (Слава на Египет) 

https://www.youtube.com/watch?v=4K4N-NrESyw     (Триумфален марш) 

 

11.  Џ. Верди ,,Набуко“ (Хорот на Евреите) 

http://youtu.be/D6JN0l7A_mE  

 

 

12. Ж. Бизе - ,,Кармен“ (Хабанера) 

https://www.youtube.com/watch?v=KJ_HHRJf0xg 

 

 

13. Ж. Бизе - ,,Кармен“ (Песна на тореадорот) од 0.32 сек. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5qmSEvDEGs 

 

14. Ж. Бизе - ,,Кармен“ (увертира) 

https://www.youtube.com/watch?v=PQI5LtRtrb0 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8cUjZjDic 

 

15. К. Вебер - ,,Волшебниот стрелец“ ( Хорот на ловците) 

http://youtu.be/J3lzu2gUiAE 

https://www.youtube.com/watch?v=OiBBFM60RiM 

 

16. Р. Вагнер ,, Лоенгрин“ (Свадбена песна) 

http://youtu.be/5C5FOW2ekHo 

 

 

17. Вагнер - ,,Валкири“ (Летот на валкирите) 

https://www.youtube.com/watch?v=GGU1P6lBW6Q 

 

18. П. Маскањи ,, Кавалерија рустикана“ (О, Лола) 

https://www.youtube.com/watch?v=bRFGFdpNOEE 
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19. Р Леонкавало ,,Палјачи“ 

http://youtu.be/GubJVThmZs4 

 

20. Џ. Пучини  ,,Мадам Батерфлај“ 

http://youtu.be/cXfGPOHgImk 

 

 

21. Џ. Пучини ,, Турандот“ (Nessum dorma) 

http://youtu.be/RdTBml4oOZ8 

 

 

 

УЧЕЊЕ -ЗАБАВА – ЦРТАНИ ФИЛМОВИ - ОПЕРИ 

 

1.КАРМЕН  

 https://www.youtube.com/watch?v=nKzZmynZT1Y 

https://www.youtube.com/watch?v=x0khKx8vBf4 

 

2. СЕВИЛСКИ БЕРБЕР 

https://www.youtube.com/watch?v=lMmHiS0wNtU 

https://www.youtube.com/watch?v=hU_0QaCfltA 

https://www.youtube.com/watch?v=FXPz7S-3YC0 

 

 

3. РИГОЛЕТО 

https://www.youtube.com/watch?v=YXFy9IYMeE4&list=RDYXFy9IYMeE4&index=1 

 

4. ПАЛЈАЧИ 

https://www.youtube.com/watch?v=PcEs8njv0c8&list=RDYXFy9IYMeE4&index=18 

 

                                                                                                        Наставник 
                                                                                                  Татјана Ивановска 
 

 

 

 

 


