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НА МАКЕДОНИЈА 
 

 

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА 2022 (19.02.2022) 

• Општинскиот натпревар за учениците од 4 одд. и од 5 одд. во основните училишта, 
оваа година, ќе се одржи по електронски пат. Секој ученик треба самостојно да 
пополни пријава – google форма, објавена на страната на СММ со која се пријавува 
за општинскиот натпревар. Согласно правилникот за изведување натпревари по 
математика за учениците од основните училишта, нема ограничување на бројот на 
пријавени ученици по училиште. Пријавувањето на учениците завршува на 
7.02.2022 година. Формата за пријавување е објавена на страната на СММ заедно со 
датумите за одржување на натпреварите.  

• Начинот на спроведување на натпреварите е согласно одлуката на Управниот одбор 
на СММ која  е објавена на нашата веб страна. 

• Детали околу техничката поддршка на натпреварот ќе бидат објавени не подоцна 
од 12.02.2022, заради увид во вкупниот број на пријавени за натпреварот.  

• Согласно одлука на Управниот одбор, оваа година котизацијата за натпреварите се 
уплаќа посебно за општинските натпревари и посебно за регионалниот натпревар  -
само за учениците кои се пласирале. Државниот натпревар и ММО не подлежат на 
котизација.  

Сметката за уплата може да се најде на страната на СММ, со цел на дознака- 
Котизација за општински натпревар за основно, во износ од 150 денари.  

Доколку ученикот самостојно уплаќа котизација, во формата за пријавување треба 
да прикачи скенирана уплатница. Доколку уплатата се врши групно, од страна на 
училиштето – фактура или уплатница, тогаш секој ученик треба да добие скениран 
доказ за извршена уплата како би можел да ја прикачи на формата. Поднесување 
на формата не е можно да се направи без пополнување на тоа поле.  

• Сите информации за натпреварите може да се најдат објавени на страната на СММ 
www.smm.org.mk. 

• Вашите поединечни прашања може да ги доставувате на 
smm.oddelenska@gmail.com до претседателот на комисијата за општински и 
регионални натпревари за 4 одд. и за 5 одд. основно образование, проф. д-р 
Слаѓана Јакимовиќ и до претседателот на СММ, проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, на 
sojuz.na.matematicari@gmail.com . 

• Во формата за пријавување е потребно да се внесе и адреса на ученикот од 
платформата Microsoft Teams, со наставка @schools.mk. За оние ученици кои не се 
вклучени во националната платформа за учење и немаат ваква адреса, на тоа поле 
треба да внесат активна email адреса со која носители на сметка на Teams, со право 
на додавање на ученик гостин, ќе ги вклучат на платформата со цел надгледување 
на натпреварот. 

• Список на сите пријавени ученици ќе биде објавен на страната на СММ на 
12.02.2022 година. 

• Темите за натпреварите се објавени на страната на СММ.  

 

 

http://www.smm.org.mk/
mailto:smm.oddelenska@gmail.com
mailto:sojuz.na.matematicari@gmail.com


ВАЖНО: Форматот на општинскиот натпреварот оваа година е сличен со 
минатогодишниот. Учениците ќе добијат 12 задачи, поделени во три групи од по 4 
задачи. Времето за работа е 120 минути, согласно Правилникот. 

Задачите за решавање ќе го покриваат материјалот согласно наставната програма 
за соодветното и за пониските одделенија и темите за натпревар објавени на 
страната на СММ.  

Во некои задачи учениците ќе треба да внесат одговор кој е природен број или 0, 
додека во други ќе треба да направат избор на еден од повеќе понудени одговори. 

Во препорачаната литература за општинскиот натпревар се учебниците и збирките 
за соодветните и за пониските одделенија во основно образование кои се користат 
во училиштата и секоја друга придружна литература која соодветствува на темите 
за натпревар. Тежината на задачите ќе биде различна и бодувана со различен број 
поени, а вкупниот број поени изнесува 100.  

• Пласманот за регионалниот натпревар ќе биде објавен согласно правилникот на 
СММ.  
 

• Комисијата за општински и регионални натпревари за 4 одд. и 5 одд. основно 
oбразование ги повикува заинтересираните ментори кои сакаат да помогнат во 
организација на општинските натпревари,  во надгледување на група учесници на 
општинскиот натпревар да се пријават на smm.oddelenska@gmail.com заклучно со 
7.02.2022. Така комисијата ќе може пријавените ученици да ги распредели во 
тимови на schools.mk  акаунтот на надгледувачот заради контрола при одржување 
на натпреварот.  
 
 

РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА 2022 (12.03.2022) 

• Регионалните натпревари ќе го задржат стандардниот формат со 4 задачи согласно 
темите за натпревари, а ќе се одржат со физичко присуство. Ги повикуваме 
училиштата кои се на ред за домаќини да се подготват за одржување на 
натпреварот. 
 

• На регионалниот натпревар, комисијата ќе изврши избор на задачи меѓу кои ќе 
има и задачи од Нумерус. Учениците од 4 одд. ги користат само Нумерус XLVII-1 и 
Нумерус XLVII-2 од 2021/2022 г., а учениците од 5 одд. Нумерус XLVI-1,2,3,4 од 
2020/2021 г., како и Нумерус XLVII-1 и Нумерус XLVII-2 од 2021/2022 г. 

 

Претседател на комисијата      Претседател на СММ 

за општински и регионални натпревари 

за 4 одд. и 5 одд. основни училишта  

          

 

 Проф. д-р Слаѓана Јакимовиќ     Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски 
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