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www.prosvetnodelo.com.mk

РАБОТИМЕ 24 /7
www.prosvetnodelo.com.mk

Предности на ONLINE нарачките:
l
l
l
l
l

Брза и едноставна нарачка
Бесплатна достава за сметка над 700 ден.
Увид во достапноста на производите
Попусти ONLINE
Целиот асортиман на едно место

НАРАЧАЈТЕ ВЕДНАШ!

Prosvetno delo

ГРАМАТИКА НА
МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК
9100000 250 ден.

Избор на
задолжителни
текстови од
литературата
513200 50 ден.

Избор на задолжителни
текстови од литературата
за II година
Ова издание претставува избор на задолжителни
текстови од литературата за втора година
реформирано гимназиско образование.

КРИТИКА ЗА
СОВРЕМЕНАТА
МАКЕДОНСКА
ПОЕЗИЈА
9100104 297 ден.

КРИТИКА ЗА СОВРЕМЕНАТА
МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА
Изданието претставува критика за современата
македонска поезија напишано од авторката
д-р Виолета Мартиновска.
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ПРИРАЧНИЦИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Прирачник по лектира
за средно образование
513102 20 ден.

Прирачник по лектира за
средно образование
Ова издание претставува неопходен прирачник
за разработка на лектирите за средно
образование. Разработува и содржи белешка
за писателите, литературен вид, место и време
на дејството, тема, композиција на делото,
содржина, ликови, анализа на ликови, стил и
јазик.

Избор на
задолжителни
текстови од
литературата
513100 50 ден.

Избор на задолжителни
текстови од литературата
за I година
Ова издание претставува избор на
задолжителни текстови од литературата
за прва година реформирано гимназиско
образование.

Збирка задачи
по математика
за трета година
513304 200 ден.

Збирка задачи по математика
за трета година
Автор: Анкица Дуровиќ
Збирка задачи по математика за трета година
средно образование.
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МЕНАЏМЕНТ
И БИЗНИС
513310 204 ден.

Менаџмент и бизнис
Автор: Борис Стрезоски
Ова издание претставува прирачник за
учениците од трета и четврта година во
средното образование. Прирачникот
е наменет за образовните профили со
тригодишно и четиригодишно траење на
образованието.

Збирка задачи
по математика за
економисти
513305 100 ден.

Збирка задачи по математика
за економисти
Автори: Никола Петрески и Петре Стојоски
Збирката е наменета за трета година
економско-правна и трговска струка.

Прашања и задачи
по хемија
513307 100 ден.

Прашања и задачи
по хемија
Автор: Бојан Шоптрајанов
Прашања и задачи по хемија за трета година
средно образование.
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ПРИРАЧНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ГЕОГРАФСКИ АТЛАС
НА СВЕТОТ
511514 390 ден.

ГЕОГРАФСКИ АТЛАС НА СВЕТОТ
Географски атлас на светот - ексклузивно издание
изработено со најсовремен пристап на дигитално
и тематско гис-мапирање, при што се користени
специјални, глобални тридимензионални подлоги
за релјефот на: копното, морското и океанското дно;
во прилог има ЦД со сите содржини од
Географскиот атлас на светот.

АНАТОМСКИ АТЛАС
11411024 600 ден.

АНАТОМСКИ АТЛАС
АНИЦА КАРГОВСКА – КЛИСАРОВА
Запознајте го човечкото тело со анатомскиот атлас.
Анатомскиот атлас е во координација со учебникот
„Анатомија и физиологија“ за медицинско училиште.
Но, се разбира може да го користат сите што сакаат да ги
прошират своите знаења од областа на медицината.

РАБОТНА ТЕТРАТКА
ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
513262 390 ден.

РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА 2
ГОДИНА ВЕРЗИОН Б1
4
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+

РАБОТНА ТЕТРАТКА
ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
513162 480 ден.

РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ПРИМА
А2 ЗА 1 ГОДИНА

РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО
ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
513260 450 ден.

РАБОТНА ТЕТРАТКА
ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
ПРИМА Б1 ЗА 2 ГОДИНА

РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 1
ГОДИНА
513161 380 ден.

РАБОТНА ТЕТРАТКА ПО
АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 1
ГОДИНА
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ПРИРАЧНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ
ОД МАТУРА ПО
МАТЕМАТИКА
7500034 190 ден.

РЕШЕНИ ЗАДАЧИ
ОД МАТУРА
ПО МАТЕМАТИКА
Ова издание претставува прирачник
по математика за матуранти. Содржи
решени задачи од матурскиот испит
по предметот Математика кои ќе им
овозможат на учениците да се приготват
за полагање на матурата.

МАТЕМАТИКА ЗА МАТУРАНТИ
Пред нас е прирачникот „Математика за матуранти“ кој би
требало да ве ослободи од стравот и од паниката од она што
се нарекува „државна матура“.
Овој прирачник е напишан во согласност со испитната
програма по предметот Математика, од страна на Државната
предметна комисија за математика. Прирачникот треба
да им послужи на матурантите да го подготват матурскиот
испит по математика и да ги повторат содржините од
севкупниот средношколски материјал по математика. Тоа
значи дека овој прирачник ги содржи сите четири учебници
од 1 до 4 година на средното образование, како и збирките
задачи од 1 до 4 година, и претставува мала енциклопедија
на средношколската математика. Значи, прирачникот
претставува систематизација на средношколската
математика во целост.

МАТЕМАТИКА
за матуранти
7500407 500 ден.
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Опфатен е теоретски дел со поими, дефиниции и тврдења.
Потоа се дадени целосно решени задачи со различно
тежинско ниво и со објаснувања и постапки за решавање.
Направен е и избор на задачи за самостојно решавање.
Секако, приложени се и решенија за секоја задача.
Авторскиот тим направи напор да ја реализира целта _ а
тоа е максимално да ја олесни подготовката на матурантите
во областа на математиката и успешно да го положат
матурскиот испит. Се надеваме дека нивната идеја ќе биде
целосно реализирана.
ЗАТОА, ВЕЖБАЈТЕ, ПОДГОТВЕТЕ СЕ, И СО ЛЕСНО И УСПЕХ
ДО ПОЛОЖЕНА МАТУРА!

Prosvetno delo

ЗБИРКА ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРВА ГОДИНА

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ПРВА ГОДИНА
513112 350 ден.

Вежбајте со најдобрата збирка задачи по математика за 1 год.
Оваа збирка е создадена од тим кој на времето бил број еден
во државава, а потврда за тоа се и нејзината долгогодишна
употреба и интересот за неа кој трае до ден-денеска.
Концепциски е работена според наставната програма за 1
година на средното образование, а е поделена на два дела:
Првиот дел се задачите.
Посветено е внимание на нивниот избор и редослед. Тие
се средувани како по сродност така и по сложеност. Значи
се почнува со едноставни задачи за на крај да се дојде
до сложените. На крајот на секое поглавје се понудени и
дополнителни задачи, кои се наменети за учениците со
посолидни математички знаења.
Вториот дел се одговорите, упатствата и решенијата. Како што
е дадена редоследноста на задачите, така следуваат и нивните
решенија. За сите задачи постои решение или одговор, а за
некои и упатство за решавање.
Онаму каде што е потребно се дадени неопходни дефиниции,
теореми и формули.
Преку решавањето задачи се вежба изучениот материјал, и
истите треба да се вежбаат самостојно.
РЕШАВАЊЕТО ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА НЕ Е ЦЕЛ ЗА СЕБЕ,
ТУКУ ПОТТИК ДЕКА ВЕЖБАЊЕТО ОДНОСНО ПОВТОРУВАЊЕТО
Е МАЈКА НА ЗНАЕЊЕТО.

+

Збирка задачи
по математика
за трета
година
513302 350 ден.

ЗБИРКА ЗАДАЧИ
ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ВТОРА ГОДИНА
513204 350 ден.

Збирка задачи по математика
за трета година
Автори: Илија Јанев и Јован Илиевски
Збирка задачи по математика за трета година средно
образование.
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ПРИРАЧНИЦИ ПО МАКЕДОНСКИ И АНГЛИСКИ ЈАЗИК
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прирачник
за државна матура
по македонски
јазик
7500028 500 ден.

ПРИРАЧНИК ЗА ДРЖАВНА МАТУРА
ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Водич за наставници
Овој прирачник им е наменет, пред сѐ, на
средношколците во завршната година на
средното образование, но материјалот што
го содржи има поширока примена. Тој може
да му биде корисен на секој ученик, на секој
наставник што предава македонски јазик, на
дипломираните студенти што се подготвуваат
за полагање лекторски испит, како и на
лекторите по македонски јазик. Секако, тој
може да биде интересен за секој љубопитен
читател.
Прирачникот е, главно, замислен како
практично помагало за учениците. Тој нема
амбиција да ги повторува информациите
содржани во актуелните учебници за
предметот Македонски јазик, па затоа не
претставува компилација на содржини од
различни автори и издавачи. Не содржи
ниту колекција на сите досегашни тестови по
македонски јазик и литература од државната
матура. Тоа не би ни имало смисла, со оглед
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дека сите тие прашања одамна им се познати
на сите идни матуранти. На одредени теми,
сепак, во прирачникот има информации кои
потсетуваат на лекциите во учебниците.
Тие податоци се вклучени таму каде, според
увид на авторот, се потребни дополнителни
информации и објаснувања во насока на
дополнување на знаењата.
Она што овој прирачник има амбиција да го
направи е – да ја парафразираме познатата
поговорка – да ги научи учениците да ловат
риба, а не да им сервира риба за еден оброк,
колку и второво да го задоволува апетитот на
најголемиот број ученици. Колку успешно ќе
го направи тоа, останува да чуеме од неговите
идни корисници.
проф. д-р Симон Саздов
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АBС

ПРИРАЧНИК
ЗА ДРЖАВНА МАТУРА
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
7500035 200 ден.

ПРИРАЧНИК ЗА ДРЖАВНА МАТУРА
ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Положи ДРЖАВНА МАТУРА по АНГЛИСКИ
ЈАЗИК со првиот прирачник за оваа намена
во издание на Просветно дело!
Од авторот Леонора Каталиниќ.
Прирачникот е наменет и за учениците и
за наставниците, и претставува водич низ
испитот по англиски јазик и неговите делови.
Целта е подобрување на техниките за читање
и за пишување преку јасни инструкции, вежби
со објаснувања и примери од текстови слични
на оние од матурскиот испит. Изборот на
текстови и теми е во согласност со наставната
програма за средно образование, а јазичното
ниво одговара на Европската јазична рамка
(ЦЕФР).
Тоа што го прави овој прирачник посебен
се корисните совети за двата дела од
испитот, вежбите за секоја предлог-задача,
со конкретни стратегии и пристап на

решавање и одговори со објаснувања кои
го олеснуваат учењето. Освен моделите за
видови писма, статија и есеј, прирачникот
вклучува примери од писма и од текстови,
придружени со корисни коментари во однос
на: структурата, содржината и јазичните
елементи во секој текст. За проверка на
стекнатите знаења и вештини, дизајниран
е посебен тест на крајот од прирачникот.
Вклучена е и посебна листа со сврзувачки
зборови и фрази, како и поимник со
одредени клучни термини.
Со овој прирачник ќе се совладаат техниките
за читање долги и кратки текстови и ќе
се извежбаат стратегиите за решавање
различни типови прашања поврзани со
текстовите. Исто така, ќе се достигне степен
на успешно пишување одредени текстови,
со препознатлива структура и формат, на
завидно јазично ниво.

9

Prosvetno delo
Збирка задачи по
математика за I и II
година
513118 20 ден.

Збирка задачи по математика
за I и II година
Збирка задачи по математика за подготвување на
натпревари за I и II година средно образование.

Водич
за наставници
7300100 100 ден.

НАСОКИ ЗА РАБОТА ВО ИНКЛУЗИВНИ УЧИЛНИЦИ
СО УЧЕНИЦИ СО ПОП
Водич за наставници

Многу е важен моментот на прифаќање на различноста од секој вид, особено
во процесот на воспитно-образовната работа. По спознавањето потребата на
поголемиот дел од наставниците од основното и средното образование да добијат
насоки според кои треба да се одвива текот на часот со учениците со посебни
потреби, создадовме водич за наставници каде што ќе се сретнете со:
- општи црти за различни попречености
- практични насоки за однесување, организација и создавање атмосфера на
прифаќање на самиот час
- начинот на комуникација и очекувањата на родителите на учениците со ПОП.
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ПЕРИОДЕН СИСТЕМ
511709 40 ден.

КРУГ
ФРАНЦУСКИ
7100142 70 ден.

МАГИЧЕН КРУГ ПО
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК
Овој круг претставува дидактичко
средство за изучување на францускиот
јазик, како за основно, така и за средно
образование.
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КРУГ
ЕДИНИЦИ МЕРКИ
7100102 70 ден.

ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

КРУГ ЕДИНИЦИ МЕРКИ
Кругот единици мерки претставува
корисна алатка за изучување на
единиците мерки. Служи како помагало
за учениците во основното и во средното
образование.

КРУГ
ГЕОМЕТРИЈА
7100105 105 ден.

КРУГ ГЕОМЕТРИЈА
Забавно-едукативен круг по геометрија.
Наменет е за учениците во основното и во
средното образование. На лесен и едукативен
начин учениците ќе имаат можност да ја
совладаат геометријата.

КРУГ
ГЕОМЕТРИЈА
АЛБАНСКИ
7200105 70 ден.

КРУГ ГЕОМЕТРИЈА на
албански јазик
Забавно-едукативен круг по геометрија.
Наменет е за учениците во основното
и во средното образование. На лесен и
едукативен начин учениците ќе имаат
можност да ја совладаат геометријата.
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КРУГ
НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ
ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК
7100106 70 ден.

КРУГ НЕПРАВИЛНИ ГЛАГОЛИ
ВО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК
Забавно-едукативен круг за лесно изучување
на неправилните глаголи во англискиот јазик.
Кругот ја содржи основната форма на глаголот,
формата на глаголот во PAST TENSE и PAST
PARTICIPLE. Исто така, кругот го покажува и
зборот на македонски јазик.
Кругот е наменет за учениците во основното и
вд средното образование.

КРУГ
еВРОПА
7100107 70 ден.

КРУГ ЕВРОПА
Забавно-едукативен круг кој претставува
помагало за учениците од основното
образование по предметот Географија.
Кругот ги содржи следниве информации:
име на држава, државно знаме,
површина, главна река, број на жители и
главен град.
Се користи во основното и во средното
образование.

КРУГ
МЕКЕДОНИЈА
7100108 70 ден.

КРУГ МАКЕДОНИЈА
Забавно-едукативен круг кој е наменет
за учениците од основното и од
средното образование. Се користи по
предметот Географија и служи како
алатка за изучување на реките, патиштата,
општините и други корисни податоци.
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РеЛЈефна карта
мала
511306 20 ден.

неми карти
511624 50 ден.

КАРТА МАЛА
МАКЕДОНИЈА
511625 50 ден.
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НЕмИ картИ
во боја
511626 90 ден.

НЕМИ КАРТИ
ЕВРОПА И АЗИЈА
511736 90 ден.

НЕМИ КАРТИ
АФРИКА, АМЕРИКА
АВСТРАЛИЈА И ПОЛАРНИ
ОБЛАСТИ
511736 90 ден.
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ГЕОМЕТРИСКИ БЛОК
511160 86 ден.

ГЕОМЕТРИСКИ БЛОК
Геометриски блок со хартија со
квадратна мрежа, изометриска
хартија и милиметарска хартија.
Наменет е за основно и за средно
образование по физика и по
математика.

ПЕРИОДЕН СИСТЕМ
НА ЕЛЕМЕНТИ
на албански јазик
531706 50 ден.
16
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КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар
02/3117 558,
076/496 858
ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15
Бр. 2 Скопје, Центар
02/3222 621,
075/479 387
ул. „Даме Груев“ бб
Бр. 3 Прилеп
048/417 026,
075/464 976
ул. „Ѓорче Петров“ бб
Бр. 4 Скопје, Влае
02/2033 045,
075/356 147
ул. „Ацо Шопов“, бр. 6
Бр. 5 Велес
043/212 610,
075/316 895
ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7
Бр. 6 Струмица
034/511 979,
075/464 989
ул. „Маршал Тито“, бр. 18
Бр. 7 Скопје, Кисела Вода
02/5111 530,
075/335 316
ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3
Бр. 8 Кочани
033/271 560,
075/316 612
ул. „Маршал Тито“, бр. 45
Бр. 9 Битола
047/240 899,
075/464 977
ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен
Бр. 10 Кавадарци
043/415 844,
075/464 234
ул. „Илинденска“, бр. 11
Бр. 11 Тетово
044/511 984,
075/479 381
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип
032/389 450,
075/464 978
ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 21 Скопје, Сити мол
02/3086 700,
076/361 354
ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 13 Охрид
046/255 389,
075/453 442
бул. „Македонски
просветители“, бр. 8

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058
бул. „Јане Сандански“,
бр.71- а, лок. 54

Бр. 14 Битола
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442
бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276
ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 15 Скопје, Рамстор
02/2434 680,
075/451 042
ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13
лок. ф-15
Бр. 16 Скопје, Лептокарија
02/3061 762,
075/316 020
бул. „Партизански одреди“,
бр. 645-4
Бр. 17 Струга
046/223 444
075/453 442
ул. „Караорман“, бр. 2
Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442
ул. „Маршал Тито“, бр. 85
Бр. 19 Струмица
034/330 972,
075/464 989
ул. „Ленинова“, бр. 29
Бр. 20 Кичево
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442
ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527
ул. „11 Октомври“, бр. 2
Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442
ул. „Димитар Влахов“,
бр. 57А
Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240
бул. „Јане Сандански“,
бр.79А /1-7
Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510
ул. „Народен фронт“, бр. 21
Бр. 29 Кавадарци
043/528 278
078/326 537
ул. „Пано Мударов“ бр.64
Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898
„Прашка“ бр. 15

ON-LINE

ПРОДАВНИЦА
WEB интернет
ПРОДАЖБА
www.prosvetnodelo.com.mk

Просветно дело
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