
Тема: Балканот и Македонија под Османлиска власт до крајот наXVIII век 
Наставна содржина: Повторување за Животот и културата во Македонија од XV 
век до XVIII век , Положбата на Охридската  арлихиепископија во Османлиската 
држава 
Активности за периодот од: 25.05-29.05 
Цели: учениците да знаат за  

- Цркви и манастирите како носители на културата во Македонија 
- Книжевните центри во Македонија 
- Кои биле првите  учители во Македонија 
- Развојот на архитектурата  Македонија 
- Развојот на уметноста во Македонија 
- Положбата на Охридската архиепископија под власта на Османлиите  
- Променпскитите што ги направиле Османлиите спрема Охридската 

архиепископија 
- Вврските на Охридската архиепипскоијпа со европските земји 
- Укинувањето на Охридската архиепипскоијпа  

 
Прочитајте ја наставтната содржина на  120  -121 -122 – 124 
 
За домашно одговорете на прашањата од наставното ливче :  
1. Кои биле главни жаришта на културата по ппотпаѓањето на Македонија под 
османлиска власт ? 
2. Кои биле познати книжевни центри во Македонија ? 
3. Кои јазик се негувал во црквите и манастирите ? 
4. Кои биле првите учители во манастирите и црквите ? 
5. Кои објекти се изградиле во Македонија ?  
6. Кои гранки од уметноста. биле развиени во Македонија ? 
7. Каква била положбата на Охридската архиепископија  во Османлиската 
Империја ? 
8. Со каква цел охридските архиепископи патувале во европските земји ?  
9. За штосе залагала цариградската патријаршија ? 
10. Ко га била укината Охридската архиепископија  ? 
 
 
 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 
 
 



Тема: Балканот и Македонија под Османлиска власт до крајот наXVIII век 
Наставна содржина: Изготвување на Речник на помалкупознати збора  
Активности за периодот од: 25.05-29.05 
 
Цели: учениците да знаат за   

- Помалку познати зборови што се користат во историјата 
 
 

Секој ученик треба да направи речник на помалку познатите зборови 
 

Арач -  ________________________________ 
Афтокефална црква - _____________________ 
Епархија - ______________________________ 
Епископ - ______________________________ 
Житие  - ________________________________ 
Исламизација - __________________________ 
Ислам _ ________________________________ 
Коран - ________________________________ 
Муслим -_______________________________ 
Оџа - __________________________________ 
Раја - __________________________________ 
Џамија - _______________________________ 
Џизе  - _________________________________ 
 
 
 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Балканот и Македонија под Османлиска власт до крајот наXVIII век 
Наставна содржина: Повторување за Животот и културата во Македонија од XV 
век до XVIII век , Положбата на Охридската  Архиепископија во Oсманлиската 
држава и Македонија по Карпошовото востание 
Активности за периодот од: 01.06-05.06 
 
Цели: учениците да знаат за 

- Цркви и манастирите како носители на културата во Македонија 
- Книжевните центри во Македонија 
- Кои биле првите  учители во Македонија 
- Развојот на архитектурата  Македонија 
- Развојот на уметноста во Македонија 
- Положбата на Охридската архиепископија под власта на Османлиите  
- Промените што ги направиле Османлиите спрема Охридската 

Архиепископија 
- Врските на Охридската архиепипскоијпа со европските земји 
- Укинувањето на Охридската Архиепипскоијпа  

 
Прочитајте ги  наставтните содржини на страна 118  – 124 
 
 
1. Кои биле главни жаришта на културата по ппотпаѓањето на Македонија под 
османлиска власт ? 
2. Кои биле познати книжевни центри во Македонија ? 
3. Кои јазик се негувал во црквите и манастирите ? 
4. Кои биле првите учители во манастирите и црквите ? 
5. Кои објекти се изградиле во Македонија ?  
6. Кои гранки од уметноста. биле развиени во Македонија ? 
7. Каква била положбата на Охридската архиепископија  во Османлиската 
Империја ? 
8. Со каква цел охридските архиепископи патувале во европските земји ?  
9. За штосе залагала цариградската патријаршија ? 
10. Ко га била укината Охридската архиепископија  ? 
11. Во кои замји се иселувале Македонците по Карпошовото востание ? 
12. Која била причината за промена на етничкиот состав во западна и северна 
Македонија ? 
13.Во кои период се појавиле крџалиските банди ? 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 



Тема: Балканот и Македонија под Османлиска власт до крајот наXVIII век 
Наставна содржина:  Tематско повторување - контролен тест 
Активности за периодот од: 01.06-05.06 
Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења 
 

Прочитајте ја  горе наведената тема, а потоа одговорете на прашањата без 
користење на помошна литература 

 
1. Кои биле главни жаришта на културата по ппотпаѓањето на Македонија под 
османлиска власт ?                                                                                                      
2. Кои биле познати книжевни центри во Македонија ?                                        
3. Кои јазик се негувал во црквите и манастирите ?                                                
4. Кои објекти ги граделе Османлиите во освоените градови ?                             
5. Како биле организирани ајдутите  ?                                                                         
6. Кои гранки од уметноста. биле развиени во Македонија ?                                 
7. Каква била положбата на Охридската архиепископија  во Османлиската 
Империја ?                                                                                                                      
8. Со каква цел охридските архиепископи патувале во европските земји ?         
9. Каква можела  да биде исламизацијата ?                                                                
10.Ко га била укината Охридската архиепископија  ?                                               
11.Когас и каде била формирана Лешовската лбанска лига ?                                   
12. Наведи ги причините за кревањето на Карпошовото востание ?                        
13. Со каква слава се стекнал Карпош меѓу востаниците ?                                     
14. Опиши ја смртта на Карпош ?                                                                                 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема: Македонија во раниот среден век 
Наставна содржина: Повторување за Појава и развиток на Словенската писменост 
и култура 
Активности за периодот од: 08.06-10.06 
Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења 
 
Прочитајте ја наставтната содржина на  страна 34 – 36, а потоа одговорете 

на наставното ливче, без притоа да користите литература 
 
1.Од кого ги примиле првите сознанија за христијанството Словените во 
Македонија ? 
2. Која била пречката што христијанизацијата на словените одела тешко  ? 
3. Кое посмо го користеле Словените  ? 
4.Како била наречена азбуката што ја создале Св. Кирил и Св. Методиј   ?                             
5. Колку букви имала Глаголицата  ?  
6. Зошто новата азбука е наречена кирилица ? 
7. Зошто  Св. Кирил и Св. Методиј  заминале за Моравија ? 
8. Каде  умрел Св. Кирил  ? 
9. Каде го продолжил ширењето на христијанството Св. Методиј по смртта Св. 
Кирил ? 
10.Како се однесувале германските свештеници спрема учениците на Св. Методиј ? 
 
 
Ве молам домашните попишани со име, презиме и одделение испратете ми ги на 
bazeistorija@yahoo.com во наслов пишете го одделението и работната недела како 
на пример VII a 06.04-10.04  
 
Ви посакувам пријатна работа!  
 
 


