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Материјали од 2021

Прашања за квиз

1 Подреди и поврзи ги земјите по тоа кога жените 

се стекнале со право на глас во светот, почнувајќи 

хронолошки од најрано до најдоцна

а. Југославија  

б. Шведска   

в. Швајцарија  

г. Америка

2 Како се вика првата романописателка од 

Северна Македонија?

a. Драгица Најческа, „Пеперуга со натопени крилја“

б. Оливера Николова ,,Тесна врата’’

в. Лилјана Дирјан ,,Природна појава’’

3 Како се викало првото списание посветено 

на проблемите на жените во Македонија и нивна 

еманципација?

а. ,,Теа Модерна’’

б. ,,Женски печат’’

в. ,,Македонка’’
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4 Која социјалистка и борка за женски права во 

Македонија е позната како ,,македонската Роза 

Луксембург’’?

а. Атина Бојаџи

б. Искра Грабул

в. Роса Плавева

5 Наведи име на еден споменик или биста во 

твоето место на живеење или во околните места, 

кое е во чест на животот и заложбите на извесни 

значајни жени од нашата земја.

 

6 Поврзи ги изјавите со личноста.

Грета Тунберг a. Без оглед на тоа како изгледаме, нам 

жените ни е многу тешко кога станува збор 

за стандарди за убавина. Сите доживуваме 

мизогинија и омраза, дури и ако се вклопуваме 

во конвенционалните идеи за убавина.

б. Да живеевме поодржливо, мислам дека 

мажите и жените ќе беа порамноправни. 

в. Ако наместо мене, момче носеше вака 

широки алишта, на никој око немаше да му 

трепне. Луѓето инсистрираат да ,,се облекувам 

како девојче’’; да носам тесни алишта заради 

мојата кариера.

Били Ајлиш

Лизо

❶

❷	

❸
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7 Како се вика македонската режисерка којашто 

заедно со Љубомир Стефанов го режираше 

документарниот филм „Медена земја“?

а. Ана Јакимска

б. Билјана Гарванлиева

в. Тамара Котевска

г. Теона Стругар Митевска
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ПРВ ДЕЛ

1 Наведи имиња на неколку македонски актерки, 

без разлика дали глумат во театар или филм.

2 Која е првата режисерка на долгометражен 

филм во Македонија?

a. Марија Апчевска

б. Теона Стругар Митевска

в. Марија Џиџева

3 Што е тоа Бехдел тест? 

Материјали од 2022 
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*Во стрипот, две жени разговараат за одење во кино, а едната додава 

дека гледа само филмови во кои има најмалку два женски лика кои 

разговараат за било што друго, освен за маж. Начелно овие реплики 

биле пласирани како шега, но откако се здоби со популарности стана 

и начин за детектирање на „машкиот поглед“ (анг. The male gaze) во 

прикажувањето на женските ликови.

Слика 1. Стрипот “The Rule“ на Алисон Бехдел.

Извор:

https://booktopiaaa.wixsite.com/mysite/bechdel-test

https://booktopiaaa.wixsite.com/mysite/bechdel-test
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Слика 2. “Men speak most in best picture movies“. 

Извор:
https://www.bbc.com/news/world-43197774

https://www.bbc.com/news/world-43197774
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а.„Сè уште постојат многу филмови во кои 

женските ликови се зависни од машкиот лик, 

најчесто протагонистот. Не ни треба секогаш 

љубовен интерес. Има многу филмови во кои 

главната машка улога нема љубовен интерес 

и навистина не гледам зошто и ние не можеме 

да играме такви улоги.“

б. „Феминистка е личност која верува во 

омоќеноста на жената исто како што верува 

во омоќеноста на било кој друг. Тоа е еднаквост, 

тоа е правичност и мислам дека сите треба да 

сме дел од тоа.“

в. „Не постои само еден (супериорен) тип на 

убавина. Фокусот кон еден стандард за убавина, 

особено во Холивуд е најнездравото нешто на 

светот.“

Зендеја

Барби Ферера

Ел Фенинг

❶

❷	

❸

5 Кој е првиот филм достапен на стриминг 

мрежата Нетфликс?

а. „Медена земја“ – реж. Тамара Котевска и Љубомир Стефанов

б. „Врба“ – реж. Милчо Манчевски

в. „Сестри“ – реж. Дина Дума

4 Поврзете ги цитатите со славните личности:
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ВТОР ДЕЛ 

L

L

L

ДИЈАЛОЗИ ОД
 ФИЛМОВИ

А 

В

Б 
Слика 3.

6 Поврзете ги филмските тропи (слика 4) со 

соодветните дијалози од филмовите (слика 3) . 
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Слика 3.

Ледената 

кралица

Независната 

жена

Феминистката

Кул 

девојката

Паметната 

девојка

Злобната 

девојка

Најдобрите

 другарки

Моќниот 

женски лик

Фината

девојка

ПОПУЛАРНИ ФИЛМСКИ ТРОПИ

Слика 4. 
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Слика 5. 

Слика 6. 

• ој е моќниот женски лик? Наведете неколку вакви 

ликови од филмови/серии што моментално ги 

гледате или сте ги гледале.

7 Дискусија: 

• Кои се карактеристиките коишто им се заеднички 

на ликовите на сликите?

• Кои се некои одлики во коишто се разидуваат?

• Како ликови, како го придвижуваат дејството во 

приказната?
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• Дали моќниот женски лик секогаш има доволно 

развиена приказна?

Слика 7.  “Every semi-competent male hero has a hyper-

competent lady sidekick“. 
Извор:

https://www.vox.com/2016/4/18/11433378/heroes-female-sidekicks

https://www.vox.com/2016/4/18/11433378/heroes-female-sidekicks
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• На кои ликовите најчесто помислуваме кога зборуваме 

за моќните женски ликови и дали постои некоја 

пристрасност во однос на тоа како ги перцепираме 

и како се напишани/прикажани овие ликови?

8 Зошто ни требаат вакви ликови?


