
Почитувани ученици и наставници,  
 
Ги објавуваме конечните резултати од општинските 

натпревари по биологија за 7., 8. и 9. одделение одржани на 3.март 
2018 год. 

Упатуваме честитки до учениците и наставниците – ментори 
за учеството и покажаниот успех. 

Наградите за Општинските натпревари се во зависност од 
максималните освоени бодови во одредена категорија.   

 
 
Во категоријата за 7. одделение година со 1079 учесници: 

(849 наградени) 
од 86-95 бодови – Прва награда 
од 76-85 бодови – Втора награда 
од 66-75 бодови – Трета награда 
од 56-65 бодови – Пофалница 
Сите учесници кои освоиле помалку од 58 бодови добиваат 

потврда за учество на овие натпревари.  
 
Во категоријата за 8. одделение со 1049 учесници: (726 

наградени) 
 
од 87-96 бодови – Прва награда 
од 77-86 бодови – Втора награда 
од 67-76 бодови – Трета награда 
од 57-66 бодови – Пофалница 
Сите учесници кои освоиле помалку од 59 бодови добиваат 

потврда за учество на овие натпревари.  
  
 
Во категоријата за 9. одделение со 970 учесници: (802 

наградени) 
 
од 90-99 бодови – Прва награда 
од 80-89 бодови – Втора награда 
од 70-79 бодови – Трета награда 
од 60-69 бодови – Пофалница  
Сите учесници кои освоиле помалку од 61 бодови добиваат 

потврда за учество на овие натпревари. 
  
 

  



Со овие критериуми, бројот на наградени учесници од 
поодделните категории во однос на вкупниот број учесници на 
Општинските натпревари е 60% од секоја категорија. 

 
Терминот за регионалните натпревари по биологија е 15. 

април (недела) 2018 г. 
 
На Регионалните натпревар ќе учествуваат: 
 
Прв критериум – првопласираните учесници на општинскиот 

натпревар од секоја општина во секоја категорија (7., 8. и 9. 
одделение) (во објавените табели означени со жолта боја) 

 
Втор критериум – дополнување до 60% од учесниците на 

Општинските натпревари рангирани по освоени бодови, во 
зависност од максималниот број освоени бодови (во табелата 
означено со „да“), oдносно: 

за 7. одделение –  со намалку освоени 66 бодови,  
за 8. одделение –  со намалку освоени 61 бодови,  
за 9. одделение –  со намалку освоени 71 бодови. 
 
Со овие критериуми, на Регионалните натпревари, вкупниот 

број на учесници е 1933. 
 
Им посакуваме успех на сите учесници на Регионалните 

натпревари! 
 
 
Комисија за натпревари по 

биологија во основно образование 
Македонско биолошко друштво 


