
Дава кратки и 
едноставни 
одговори кои се 
однесуваат на 
основните 
информации 
во текстот.

Правилно 
чита најмногу 
  збора.25

Препознава и чита 
најмногу  мали и 45
големи печатни букви 
од кирилското писмо 
во минута.

ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
БУКВИ И НИВНО 
ИЗГОВАРАЊЕ 
– ГЛАСОВИ

ЧИТАЊЕ ЗБОРОВИ 
(НЕЛОГИЧЕН ТЕКСТ)

ЧИТАЊЕ ТЕКСТ

РАЗБИРАЊЕ НА 
ПРОЧИТАНИОТ 
ТЕКСТ – ЧИТАЊЕ 
СО РАЗБИРАЊЕ

ПОДРАЧЈЕ                                                  ОСНОВНО НИВО СРЕДНО НИВО ВИСОКО НИВО

Препознава и чита 
повеќе од  мали и 95
големи печатни 
букви од 
кирилското писмо 
во минута.  

Препознава и чита 
од  до  мали и 60 65
големи печатни 
букви од кирилското 
писмо во минута. 

Правилно чита 
повеќе од  збора.45

Правилно чита од 
 до  збора. 30 35

Правилно чита 
повеќе од  збора 65
од текстот.

Правилно чита од 
 до  збора 40 45

од текстот.

Дава одговори со 
предвидување, 
утврдување и 
сопствен суд за 
причинско-
последични врски.

Дава одговори со 
објаснување на 
дадени информации 
во текстот.  

Правилно чита 
најмногу  30
збора од текстот.
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СПОРЕДУВАЊЕ 
БРОЕВИ

ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
БРОЈНА НИЗА 

СОБИРАЊЕ И
БРЗИНА НА СОБИРАЊЕ

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЧИ

ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
НИЗИ СО 
ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ

ПРЕПОЗНАВАЊЕ 
ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ

ОДЗЕМАЊЕ  И
БРЗИНА НА  ОДЗЕМАЊЕ

- Споредува двоцифрени 
  броеви од различни десетки.
- Споредува двоцифрени 
  броеви кои што се 
  разликуваат за цели десетки.

Споредува двоцифрени броеви 
кои се запишани со инверзија 
на цифрите.

- Споредува едноцифрени броеви.
- Споредува двоцифрени броеви од 
   иста десетка со мали потешкотии.
- Споредува броеви од различни 
   десетки со мали потешкотии.

- Продолжува низа во која 
  вредноста на членовите се 
  зголемува за  или .1 2
- Продолжува низа во која 
  вредноста на членовите се 
  намалува за  .1

- Започнува и дополнува низа 
  во која вредноста на членовите 
  се намалува за  .1
- Дополнува низа во која 
  вредноста на членовите се 
  зголемува за   или  .1, 2 5

- Започнува, дополнува и 
  продолжува низа во која 
  вредноста на членовите 
  се намалува за  или .2 5
- Продолжува низа во која 
  вредноста на членовите се 
  зголемува за .3

- Собира едноцифрени броеви.
- Собира едноцифрен со 
  двоцифрен број без премин.

- Одзема едноцифрени броеви.
- Одзема едноцифрен од 
   двоцифрен број без премин.

- Одзема едноцифрен од 
   двоцифрен број со премин.
- Одзема двоцифрени броеви 
   без премин.

Одзема двоцифрени броеви 
со премин.

Разбира едноставна текстуална 
задача која се решава во еден 
чекор со собирање и/или 
одземање, точно ја запишува 
како броен израз и ја решава. 

Разбира едноставна 
текстуална задача која се 
решава во повеќе чекори со 
собирање и/или одземање, 
точно ја запишува како 
броен израз и ја решава.  

Разбира едноставна 
текстуална задача која се 
решава со собирање и/или 
одземање и точно ја 
запишува како броен израз. 

Продолжува низа од 
геометриски форми 
што се дополнува со 
избор на две и повеќе 
од понудените форми.

Продолжува низа од 
геометриски форми.

Продолжува низа од 
геометриски форми 
што се дополнува со 
избор на една од 
понудените форми. 

Од повеќе зададени форми  препознава и именува: 
круг, квадрат, триаголник и правоаголник.

Препознава круг, 
квадрат, триаголник 
и правоаголник.

ПОДРАЧЈЕ                                                  

- Собира едноцифрен со 
  двоцифрен број со премин.
- Собира двоцифрени 
  броеви без премин.

Собира двоцифрени 
броеви со премин.

РЕШАВА ПОВЕЌЕ ОД    ЗАДАЧИ во минута.9РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.7РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.3

РЕШАВА ПОВЕЌЕ ОД   ЗАДАЧИ во минута.8РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.5РЕШАВА    ЗАДАЧИ во минута.3

ОСНОВНО НИВО СРЕДНО НИВО ВИСОКО НИВО
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