
Тема: Македонија од крајот на XVIII век до Првата Светска војна 
Наставна содржина: Повторување за  Илинденското востание и Крушевската 
Република 
Активности за периодот од: 25.05-29.05 
 
Цели: учениците да знаат за  

- Причините за востанието  
- Подготовките за подигање на востанието 
- Текот на востанието  
- Задушувањето на востанието 
- Ослободувањето на Крушево  
- Организацијата на Крушевскатарепублика 
- Крушевскиот Манифест 
- Крајот на Крушевската Република 

 
Ученици пред да одговорите на поставените прашања потсетете се на 

материјалот од 118 до 123 страна во учебникот 
 
   
1. Кои се причините за кревање на востание во Македонија против османлиите ? 
2. Зошто Гоце Делчев беше против кревање на Востание ? 
2. Која била целта на атентаторите наречени гемиџии ? 
3. Кога беше одржан Смилевскиот конгрес ? 
4. Кои одлуки беа донесени на тој конгрес ? 
5. Зошто востанието не ги постигна очекуваните резултати ? 
6. Каде најмасовно беше прифатено илинденското востание ? 
7. Колку востаници учествувале во нападот на Крушево  ? 
8. Колку дена траеше Крушевската република ? 
9.Од  колку членови беше составен Советот на Републиката ? 
10. Кој беше избран за претседател на Републиката ?  
11 Кои пораки ги содржел Крушевскиот Манифест ?  
10. Каде се водат најжестоки борби помеѓу востаниците и турскиот аскер ? 
   
 
 
 
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 од крајот на XVIII век до Првата Светска војна 
Наставна содржина: Тематско повторување  
Активности за периодот од: 25.05-29.05 
 
Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења 
 
 

Ученици одговорете ги сладниве прашања без користење на учебникот и 
дополнителна литература 

 
1. Во какви општествени услови се појавило Младотурското движење ? 
2. Кои беа целите на Младотурската револуција ? 
3. Дали Младотурците останале доследни на своите политички определби ? 
4. Која беше улогата на Балканскиот сојуз ? 
5. Какви решенија беа донесени со Букурешкиот мировен договор за Македонија ? 
6.Колку дена траеше Крушевската Република ? 
7. Каков карактер имаа Балканските војни ?  
8. На 29 април 1903 год емиџии или солунски атентари извршија напади врз ? 
8. Кога беше објавен Меморандумот за независноста на Македонија ?  
9. Која голема светска сила ја подржувала поделбата на Македонија помеѓу Србија 
и Бугарија ?  
10.Кога  и каде беше одржан Смилевскиот конгрес ? 
11. Каде се водеа главните борби помеѓу востаниците на Питу Гули и османлиите ? 
12. Кога и каде е убиен Гоце Делчев ? 
   
 
 
 
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 од крајот на XVIII век до Првата Светска војна 
Наставна содржина: Повторување за Македонија во балканските војни ,   
Активности за периодот од: 01.06-05.06 
 
Цели: учениците да знаат за 

- Учеството на македонците во Првата и Втората балканска војна 
- Лондонскиот мировен договор и одлуките негови 
- Букурешкиот мировен договор и последиците за Македонија од истиот 
- Реакциите на македонската јавност од одлуките на Лондонскиот и 

Букурешкиот мировен договор 
 

Прочитајте ја наставната содржина е на сртрана 130 – 132 и потоа 
одговорете на следните прашања 

 
1. Која беше улогата на Балканскиот сојуз ? 
2. Зошто Македонците учествувале во Балканските војни ? 
3.  Каков бил ставот на ВМОРО  за војните ?  
4. Какви решенија беа донесени на Лондонскоиот мировен договор ? 
5. Кои беа причините за Втората Балканска војна ? 
6. Какви решенија беа донесени на Букурешкиот мировен договор ? 
7.  Какви беа последиците за Македонија по Балкансаките војни ? 
8. Каков карактер имаа Балканските војни ? 
 
 
 
 
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 од крајот на XVIII век до Првата Светска војна 
Наставна содржина: Изготвување на хронолошка таблица  на поважни дати . 
настани и личности  
Активности за периодот од: 01.06-05.06 
 
Цели:  Утврдување на веќе стекнатите знаења 
 
Ученици изгответе хронолошка таблица на поважни дати и настани од горе 

споменатата тема 
 

На __________________ е ослободен градот Негуш 
Во _______________________ год е отворена првата печатница во Македонија 
На  ________________________ се кренало Разловечкото востание 
Во _______________ год беше одржан Берлинскиот конгрес 
На  _____________________ во Солун бешѓе основана МРО 
Во ____________ год бешѓе одржан Солунскиот конгрес 
На ________________________ во с. Баница загинува Гоце Делчев 
Од ______до _______________се одржува Смилевски конгрес  
На _________________________________ започнува Илинденското востание  
Крушевската република траеше  само _______________________ 
За  претседател на републиката беше избран ______________________ 
На чело на Привремената влада беше избран _________________________ 
Најмаркантна личност на  крушевската република беше војводата 
__________________________  
Во _________________ год во рилскиот манастир беше свикан опш конгрес на 
ТМОРО  
 
 
   
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!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темa: Македонија од крајот на XVIII век до Првата Светска војна 
Наставна содржина: Повторување за Разловечкото и  Кресненското востание 
Активности за периодот од: 08.06-10.06 
 
Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења, учениците да знаат за  

- Причините за кревањето на Разловечкото востание  
- Подготовките на Востанието 
- Текот на востанието 
- Неуспехот на востанието 
- Значењето на востанието 

 
Потсетете се на наставната содржина која ќе ја најдете на страна 100 - 102 

А потоа одговорете на прашањата без користење на учебникот 
 
1. Кои се причините за  избувнувањето на Разловечкото востание ? 
2. Какви востанички подготовки беа извршени ? 
3. Како  се одвиваше востанието ?  
4. Кои се причините за  неговиот неуспех ? 
5. По што е значајно ова востание ? 
 
   
 
 
   
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!  
 
 
 
 


