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УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 

ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Натпреварот ќе се одржи на 13.03.2021, сабота, со почеток во 10.00 часот.  

Ве молиме внимателно прочитајте го упатството за непречено одвивање на натпреварот. 

1. Спуштете (download-ирајте) Microsoft teams  на вашиот компјутер.  

2. Спуштете (download-ирајте) CamScanner или Adobe Scan на вашиот телефон (Smart phone) преку 

Google Play Store. 

3. Проверувајте ги своите меилови на schools.mk секојдневно. 

До сандачето ќе дојдете наједноставно ако прво ја отворите националната платформа (lms.schools.mk), 

потоа преку контролната табла (dashboard) ќе најдете син полукруг со бела стрелка. Позади него имате 

пристап до меилови на schools.mk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 4 И 5 ОДДЕЛЕНИЕ  

Натпреварот ќе се одвива на ист начин и со ист број 

задачи како и општинскиот. Овие ученици ќе треба да имаат вклучено камери во текот на целиот 

натпревар. Тие ќе бидат надгледувани од своите ментори.  

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 6 ДО 9 ОДДЕЛЕНИЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Неколку дена пред натпреварот, секој ученик ќе биде додаден во тим од наставник задолжен за 

надгледување на натпреварот. Toj наставник ќе ви закаже средба на teams, со цел да се изврши пробно 

врзување за натпреварот. Притоа ќе добиете подетални насоки за тоа како и каде ќе бидат прикачени 

задачи од натпреварот и каде треба да ги прикачите решенијата. 

 

Тек на натпреварот: 

Обезбедете простор за непречено решавање, просторија во која нема да има друг присутен. 

Бидете приклучени на состанокот на тимот 15 минути пред почеток на натпреварот. Вашата камера и 

микрофон остануваат приклучени од почеток до крај на натпреварот.  

Компјутерот треба да е поставен на растојание доволно за да се гледате вие и вашите раце врз 

листовите на кои пишувате.  
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Пристап кон компјутерот (користење на глувчето), имате само за отварање на задачите и испраќање на 

решенијата. 

Потребни ви се бели листови хартија за решавање.  

Останувате вклучени до крајот на натпреварот. По истекот на времето за натпревар, имате 15 минути за 

да ги сликате и прикачите решенијата. 

На секој лист хартија треба да стои вашето име. Нумерирајте ги правилно задачите. Подредете ги 

листовите со решенија и нумерирајте ги со броеви почнувајќи со 1, 2,... 

Пристап до телефонот имате откако одговорниот наставник ќе дозволи да пристапите кон сликање. 

На вашиот телефон ја вклучувате апликацијата симната претходно (CamScanner или Adobe Scan). Ги 

сликате последователно, еден по еден сите листови со решенија. Откако сте готови со сликање, со 

кликање на копчето pdf, сликаните страници ги конвертирате во пдф документ. Од самата апликација 

документот го испраќате (со опција share) на својата тимс адреса. Од таму испраќате на наставникот 

исклучиво на teams во делот assignments.  

НЕ ИСПРАЌАЈТЕ ПОЕДИНЕЧНИ СЛИКИ, САМО ЕДЕН ПДФ ДОКУМЕНТ ОД РЕШЕНИЈАТА НА СИТЕ ЗАДАЧИ. 

Целата група ученици испраќа на ист начин. 

Бидете внимателни, дополнително испраќање не е дозволено. Поднесувањето на решенијата завршува 

15 минути по истекот на времето за решавање.  

Одговорниот наставник има право да ве дискфалификува доколку не ги почитувате правилата за 

спроведување на натпреварот. 

Доколку имате прашања ги поставувате директно до наставникот.  

Ако завршите пред истекот на натпреварот, останувате приклучени додека целата група не заврши, до 

самиот крај, со вклучена камера и микрофон.  

 

СММ Ви посакува успешен натпревар! 

Претседател на комисијата за општински,  

регионални и државни натпревари за средни  

училишта 

 Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска 

Претседател на комисијата за општински,  

регионални и државни натпревари за основни     

училишта 

 Трајче Ѓорѓијевски 

 

 

 

 

Претседател на СММ 

 Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски 


