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Предговор

Прирачников Прашања и задачи по хемија за VIII одделение (според
наставната програма по хемија за VIII одделение во деветгодишното основно образование, со одговори) претставува учебно помагало за учениците од VIII одделение по предметот хемија и може да се применува во
редовната настава, но и при подготовката на учениците за натпревари.
Освен за учениците, овој прирачник може да им биде од корист и на наставниците кои изведуваат настава по хемија.
Во него се опфатени содржини непосредно поврзани со сите теми
предвидени со наставната програма за VIII одделение и содржи вкупно
340 прашања, како и нивни одговори. Одговорите се дадени за да им помогнат на учениците самостојно да го оценат своето знаење при нивната
работа. Дел од прашањата се во врска со изведување експерименти и мерења во хемијата, а се предложени и натамошни истражувања кои ученикот може самостојно да ги осмисли и реализира.
На крајот се дадени и два примера на методски подготвени полугодишни тестови, еден за проверка на материјалот од првото и еден наменет за второто полугодие; секој со по 20 прашања на различно ниво. Воопшто, основната функција на тестовите е да помогнат да се определи во
колкав обем и на кое ниво ученикот успеал да го совлада материјалот, сè
со цел да се оцени неговото знаење од областа што е предмет на тестирањето.
На крајот, авторот искрено им се заблагодарува на рецензентите кои
дадоа голем број корисни сугестии за подобрување на ова дело. За сите
дополнителни информации, сугестии и забелешки од Ваша страна обратете се на следниве e-mail адреси:
marinam@pmf.ukim.mk или mmonkovic@yahoo.com
Скопје, 2017
Авторот
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