
АНКЕТЕН ЛИСТ ЗА ИЗБОР НА ПАКЕТ ПРЕДМЕТИ ШТО ЌЕ СЕ ИЗУЧУВААТ ВО ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Секој ученик треба да избере еден пакет предмети што ќе ги изучува во трета и четврта година 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКО ПОДРАЧЈЕ 

Комбинација – А  (МА) 

Предмети кои се 
изучуваат во трета 
година 

• Линеарна алгебра со 
аналитичка геометрија 

• Програмски јазици 

• Алгебра 

2 часа 
 

2 часа 
2 часа 

Најсоодветен пакет за 
запишување на следните 
факултети: 
-електротехнички 
-градежен 
-архитектонски 
-машински 
-природно-математички 
(информатика, математика, 
физика) 

Предмети кои се 
изучуваат во четврта 
година 

• Физика 

• Програмски јазици 

•  Математичка анализа 

 

3 часа 
3 часа 
3 часа 

Комбинација – Б  (МБ) 

Предметеи кои се 
изучуваат во трета 
година 

• Географија 

• Програмски јазици 

• Латински јазик 

 

2 часа 
2 часа 
2 часа 

Најсоодветен пакет за 
запишување на следните 
факултети: 
-медицински 
-земјоделски 
-ветеринарен 
-технолошки 
-природно-математички 
(хемија, биологија, физика, 
географија) 

Предмети кои се 
изучуваат во четврта 
година 

• Физика 

• Хемија 

• Биологија 

 

3 часа 
3 часа 
3 часа 

 

ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКО ПОДРАЧЈЕ 

Комбинација – А  (ОА) 

Предмети кои се 
изучуваат во трета 
година 

• Вовед во право 

• Социологија 

• Латински јазик 

 

2 часа 
2 часа 
2 часа 

Најсоодветен пакет за 
запишување на следните 
факултети: 
 
-економски 
-правен 
-филозофски 
-филолошки 

Предмети кои се 
изучуваат во четврта 
година 

• Економија 

• Менаџмент 

•  Логика 

•  Историја 

 

3 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

Комбинација – Б  (ОБ) 

Предмети кои се 
изучуваат во трета 
година 

• Социологија 

• Педагогија 

• Етика 

 

2 часа 
2 часа 
2 часа 

Најсоодветен пакет за 
запишување на следните 
факултети: 
 
-филозофски 
-педагошки 

Предмети кои се 
изучуваат во четврта 
година 

• Социологија 

• Филозофија 

• Историја 

• Психологија 
 

 

3 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

 

 



ЈАЗИЧНО-УМЕТНИЧКО ПОДРАЧЈЕ 

Комбинација – А  (ЈА) 

Предмети кои се 
изучуваат во трета 
година 

• Италијански јазик 

• Педагогија 

• Латински јазик 

 

3 часа 
2 часа 
2 часа 

Најсоодветен пакет за 
запишување на следните 
факултети: 
 
-филозофски 
-филолошки 
-педагошки 

Предмети кои се 
изучуваат во четврта 
година 

• Италијански јазик 

• Психологија 

•  Латински јазик 

• Компаративна 
книжевсност 

 

3 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 

Комбинација – Б  (ЈБ) 

Предмети кои се 
изучуваат во трета 
година 

• Ликовна уметност 

• Музичка уметност 

• Педагогија 

 

2 часа 
2 часа 
2 часа 

Најсоодветен пакет за 
запишување на следните 
факултети: 
 
-факултет за драмски уметности 
-факултет за ликовна и музичка 
уметност 
-филозофски 
-педагошки 
 

Предмети кои се 
изучуваат во четврта 
година 

• Ликовна уметност 

• Музичка уметност 

• Драмска уметност 

• Психологија 
 

 

2 часа 
2 часа 
3 часа 
2 часа 

 

ВАЖНО: Ученикот треба заедно со својот родител добро да размисли за изборот на подрачјето. Промени 

на подрачјето се одобруваат само до крајот на тековната учебна година. Класовите во III година ќе бидат 

формирани по подрачја (во една паралелка ќе има најмногу до две подрачја). 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

▪ Анкетниот лист задолжително да се врати кај класниот раководител најдоцна до ___ - ___ - 20___ 

▪ Доколку ученикот не одлучи кое изборно подрачје ќе го изучува или не го врати анкетниот лист, 

ќе биде распределен да го слуша она изборно подрачје каде што има слободно место. 

 

Име и презиме на ученикот: ________________________________________________           Клас: _________ 

Се определувам за подрачјето: 

_________________________________________________________________________ 

 

Потпис на ученикот: _________________________   Потпис на родителот: ______________________________ 

 

 


