
Прашања- Вежби со прашања 
 

 
 

  Прашања со глаголот СУМ  

На прашања од типот ДА/НЕ прашања одговараме на следниот 

начин: 

Are you happy?  Yes, I am. (Да, сум.) 

Дали си среќен?  No, I am not. (Не, не сум.) 

(Во овој пример те прашуваат тебе-you, и ти одговараш за себе- I) 

За сите лица во еднина и множина, да прашаме: 

Am I happy? - Yes, I am. / No, I am not. 

*(Многу ретко се прашуваме сами себе си) 

Are you happy? - Yes, I am. / No, I am not.- Ако некој тебе те прашува 

и ти за себе одговораш. 

(Yes, you are / No, you are not. -Ако ти зборуваш за 

неокого.) 

Is he happy? - Yes, he is. / No, he isn’t. 

Is she happy? - Yes, she is. / No, she isn’t. 

Is it happy? - Yes it is. / No, it isn’t. 

Are we happy? - Yes, we are. / No we aren’t. 

Are you happy? - Yes, you are. / No, you aren’t. 

Are they happy? - Yes, they are. / No, they aren’t. 

(Забележуваш дека за оној, за кој прашуваме, за тој одговараме. 



 

Одговори на следните прашања. Следи го знакот  или  да 

одговориш. 

1. Is he 10? _  _ 

2. Are they from France?   _____    

3. Are you American?   ___    

4. Is she your mother?   _______    

5. Is it your dog?   ___    
 

 

  Прашања со глаголот ИМА  

 
На сличен начин одговараме и на овие прашања: 

Have I got a cat? - Yes, I have. / No, I haven’t. 

Have you got a cat? - Yes, I have. / No, I haven’t (ако некоја те 

прашува и ти одговараш за себе) 

- Yes, you have. / No, you haven’t. (ако ти 

прашуваш и одговараш за некого) 

Has he got a cat? - Yes, he has. / No, he hasn’t. 

Has she got a cat? - Yes, she has. / No, she hasn’t. 

Has it got a cat? - Yes, it has. / No, it hasn’t. 

Have we got a cat? - Yes, we have. / No, we haven’t. 

Have you got a cat? - Yes, you have. / No, you haven’t. 

Have they got a cat? - Yes, they have. / No, they haven’t. 



Задача: Врати се на претходниот документ од минатата недела и 

заврши го наставниот лист со вежби 3 и 4. ОДговори ги прашањата. 

Наставниот лист е во прилог, на следната страна. 

Задача: Реши го и другиот наставен лист за прашања со глаголот 

СУМ. Погледни подолу на страната, во прилог е прикачен, но ти 

можеш да решаваш и во твојата тетратка. 

Одговори на следните прашања: 

1. Have they got a car?  _ _ 

2. Have you got a computer?  _ __ 

3. Have we got a new bike?  _   

4. Has she got blue eyes?  __  _ 

5. Has Bob got curly hair?  _   
 

 
 

 

 



 

  

 

   
   wonderful biles. 

 

 

   any bmks. 
 

   ehrce balloons . 

  
 

t2, Andrrv   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sandro a cawra*     

2 Andraw Thre e pansy     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tficy    

;’| 

10. Ande     



Yes, it is. / No, it isn’t. 

1) This is your bag. 

 

    _ your bag? 

 
Yes, it  . / No, it  . 

 
2) They are good tennis players. 

 

    _ good tennis players? 

Yes, they    . 

/ No, they  . 

3) Tom is from Australia. 

 

 

  /  _ 

 
4) You are watching TV. 

 

 

  /  _ 

 

 

 

 

 

 

 

This is my pen. 

Is this my pen? ? 
1) you playing tennis? 

 

Yes, I  _. 

 
2)   I a good student? 

 

Yes, you  _. 

 
3)   she over there? 

 

No, she  _. 

 
4)   we going shopping? 

 

No, we  _. 

 
5)   this book interesting? 

 

Yes, it  . 

 
6)   Ken your friend? 

 

Yes, he  _. 

 

Total: 

  / 12   
/ 20

 

I: 

To be 
You / We / They: 

He / She / It: 

am 

are 

is 



ВАЖНО: Се што работиш, секоја задача која ти е зададена а ти ја 

решаваш во тетратка или лист, сликај и прати ја како доказ за 

твојата работа на мојот маил: 

ajiram4@gmail.com 

Браво за твојот труд и продолжи да учиш, за поголем успех 

понатаму! 

 

      

video-178881cf6260

abf90d0a9bb65c689eb0-V(1).mp4
 

 

 

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 30.03.2020 

до 3.04.2020 год. 

1. Вежби со граматиката, сегашно време 

2. Вежби со вокабуларот и граматиката, сегашно време 

3. Вежби со вокабуларот и граматиката, сегашно време 
 

 
 

Задача: Последна активност за оваа недела, слушање, читање на 

текстот на стр.56 во учебникот. Прикачено е видео кое може да го 

слушате и да повторувате, како и да ви помогне да го читате тектот 

со правилен изговор на зборовите. 

mailto:ajiram4@gmail.com

