
Фшох млам и илззион



Азбуката

Македонската азбука има 31 буква:
а А, б Б, в В, г Т., д 

ѕ Ѕ, м И, ј Ј, к К, л Л,
О г""> тч у* т* г "ч'ѓ , п Р, р Р, с С ? т Т, к К,

ч Ч> џ Џ, ш Ш.

., Ж. 3

, ц Ц,

Со. секоја буква^се обележува одделен глас.

Самогласки те

1, Се пишува а во оние зб.орови ш 
некои еаши народни говори идат со оу у илм 
вокал наспроти тоа а у така: иаш, 
(не: пош, пут, п'т; рока, рука, р*ка\

Други примери: внатре, гавер 
гнасен, гради, гулаб, даб, длабок, 
ваб, забец, јаглен,-јадица, јазолЈаже, 
кадрав, какол, секаП0м,капат,тсам', 
кашшк,- л&чам, мадру, маж> машеп,



1Т

може да се уп
Ј 1Л-Ј 9 **»

и;
о И

;аат зборовите: /агула, јадар? јадра, о , и, јазик,
* ' ^ѓ *Г -*н*ѓ Ј *.*Д 1Ѓ ЧЃ*' ^ * Ј Х^

едно се употребува 
планините.) и ечам

1ата на" зборот, слично н а горните
,

со V, овие 31

се диференцира значењето 
имаме форма со а или со V. 

инструментЈЃд.

гл,



гуои а во члевуваната
т/ • • •/

деши таковЈ
сам итн. АКО се сака пак 
вите зборови темниот вокал, ќе
кот *; к-смеш, с9Хлеш итн. 
жувањето аа темниот вокал во



колку тие како локализми би дошле во 
п'но> с*вп и сл.

о
, .^.^^* се губи о в о

: лакшфш, лакши, два лакша; нок-

; доби-
ш, Но во следните имеа- 

кн о -се чуеа -и во множината: мозок, моѕокош —*/ ^

песокош — песоци; аеток.петокош

кот
— свијоци и др. Од момок, мото- 
идат двојни ф орми; жожо^ жож-

во звачењето има мегу мом^е, лом- 
•(= млад -.човек) и лгомоче. момочиња (деминутив одЈ Ј \ чЈ

момоЈс == слуга). • , *

Сорема горните 
Еа се земаат

ено о во 
дешци; 

со -зачу-
ч/

, ода

3. Од сокол —срколот множината е: сокола 
(нсто: дна сокола и дна сокла); од јаѕол, 
— /авли (даа јазла).

4. Се пишува: веројатно, веројашен, веројаш* 
посш (ие: веруешно, веруцатно и сличној; земјоде-

*, вемледелт}; сосед, соседеи, соседсшво (не:



' еусед • и ! сл.); ' совршен, совршенсшво ' (не:. савршен 
и сд.); црјсавен, ирковна, о, п (не: црквен, а, о,'-и) л/ * 7л * ѓД ^ Ј * УЛ Ј •* * * *

5. Во зборовите примени од францускиот 
.јазик дифтонгот О1 се предава со оа (не со уа);
-Ј Ј *• ^ ^ *

вуржоа, буржоазен , буржоазија; амплоа; будоар, 
кулоар, шрошоар, куршоазија итн.

Се пишува: пш, н^ су^и, седул/, остж. Исто:
^/ Ј ѕ */ * ' *Ј г *ѓ

(не: родом), многу (не: много). В . за ова 
Јште во партијата за прилозите., т, 1,

2, Во о.вие зборови од грчко и латинско по- 
текло дифтонгот ау се предава со ав: автор, 
авгусш, автономија, автомобал, Авсшрија, Авсшра-

^ •> Ј ' ' •* 3, *? ' &

лџја, авшоргшеш. Се пишува: авшомобил, но аушо.

е, и
1. Со в (не со а) се пишуваат зборовите: 

пошшеда, беспоштеден; жеден, жедосш, ^едувам 
|ее; жаден и сл а); занаеш, занаешчија, занаешчи- 
сшво (не: занааш и сл.); шлгв, влевѓне: ивлаз.улав);

\ / * * X * ^Р / *

трева (не:.Шраш); орен, орена (не: орав, ораси); 
Ѕредедо (не; прадедо). И : еребица (не: јаребица).

2. Имаме: воеж, наеж, ирием, уем. Изведени
,^ ' Г ' Јг . ' *

од нив: заемам^темник, заемно, ваемност, 
Но: поим^поими («= поњатие), 
Спрема прием стои глаголот; примам.
3. $0^ — воена, о, и (не: -цојиа, о , и); служ-* 

I, а, оу и (ае: служебен, служебна, о, и).
•4; чишам, чишање (не: цешат, чешење), 

Шнка. Но; чешиво — чешива.

7



но (не: досшоепсшвен). Но; досшоен, достојна, 'о>и. 
6. Се шашува: корекција, коректор^ко: кори- 

гирам; иншелтенција; инженер; медицина.

итн, Исто и во зборот жршва, жртвуват, жршве-
ник, пожршвован (не: жершва и сл.). ' ' - -в > * . /

' 1*^ *-^ Ј*4 * г*Л чѓ- ^* ЅЛ Х1| «I * * 
1•у

Тој знак се. пишува н кога некој од овие зборови
•* -Ј Ј ' • л

со поеЉике што за!
. ^

о

Но: сржаМ) .срскам (кога префиксот завршува нал - ' *'Ч *л . I *Ј -

согласка).

Место некогашното слоговно л во нашио-т 
лнгературен јазик ја-нмаме груоата ол (во извесниГ' •/ * Ј Ј (* Л.аУ в.

ш\зЛК,-вт&к, вук}. Други примери: болва, волна,гол- 
Шам, долг, должина, жолш, жолчка, золва, јаб&л- 
коу колбас^колџ, исколцам, колкам, колналг, молк-

џолк, подковтк, полн, шолчам, толчник, сшдл$, 
сшолбец. ^ ^-

пиазува: - сопце* сончев (не: солнце, салнчев^ 
ј/,.не ,со,ол, идат зборовите: Бугцрин, бу~
*г - ' ' * ''!•'' '• -^ * ѓ п вѓ^ \ . Ј ' ^

8



1. Во почетокот на зборот иред е не се 
шуѕа /'; (тој) е, еден, ела, елен, есен,

V ч/\ЈГЅ*''Ѕ Ј Ѕ Ѕ

во почетокот;

:е -п-ишува

досие, конферансие, ' Рамбуе и
* ' * ' * ^ , аГ

гшшуваат со е ( не со^ • ^, ч
ѓ, &1ОЛПН И СЛ. ;

ТА

чв, Исклучок прават 
?, .каде што ј

3. Не се
у нашиош,

Од 
ните форми од именките што завршуваат во номи* вѓ

4 НеД « А А %»

* 1ЛЛ,

6. Не се 
Шисќи- псшоШјжи, аршиски, околискп, шршисш-,'а* -* * х ..'*



глатолите од типот; ИПЈПМ — 
саијам — сгшјат; сшојаМ 
тш; и чујам — чујаш, блу- 

\ шрујам — шрујаш, кај другите гла- 
м завршува општиот дел на вокал не 

се пишува ј во 1 л, .едн, и во 3 л.1 мн, Шраам — 
'Шрааш, баам — бааш, пепм — пеаш, сеам — 
и сл. Види за ова кај глаголите, т. 4.

Мегутоа, до колку ѕима именки од корен
со некој од таквите.глаголи, во нив се пишува /:

II

пишувањето: ,ЧПЈ, шаа, оваа, онаа итн.
в. кај заменките, т. 4. " . ' . .

глаголски 
сл. ве кај глаголите (Заповеден

ш се пишува секогаш / без-•*> -Ј

зборот наш нли туѓ: шјам, спи~-

шшеришлен, машершализам, дИЈалекшика, иошен-
Љ^* •* "- Л 1/ .^^Р^/ Ѕ

* Ј

Белешка: Не се пишува ј во групата,ш во сврзникот 
(Го чекам,, иа&о не"знам дали ќе дојде).

I. Со' ќ се оишуваат;
I, Формата од

ќ€ (ке одам м сл,к исто така и



!(•*&-- у

:• итн. 
(завршок кај збирната множина од

шзвесни именкв): брут — бруќе, праш — праќе,

4* Глаголите на ~ќаж, -ќавам: плаќам, пра~ 
траќам, фаќам, веќавам, свеќаваму сеќаѕам,

И^енките како: Шроканец, сопоканеиќ сл/,
А I Ј > *

произведени од имиња на места што свр-

^ие одделни зоорови: веке, повеке, врека, 
\омаќин9 домаќинсшво, куна — куќи, 

покуннина, бескуќпик, леќа — леќи, меќава, 
- смепи? ноќ — ноќи, ноќе, ноќеска, синоќа, 

ноќви, сваќа — сваќи, свена — све- 
• среќи, среќен, цвеќе — цвеќша, цвеќарка,

уд?
^о ѓ-с 
1. Формите за . збшша маожина на -ѓе од

2. О ше глагол[н на -ѓам, -ѓавам: гаѓам, 
Ѕогаѓам, раѓам, тоѓам? обиоѓам, заоѓам, виѓавам.

3 Именките како: граѓанецу охриѓанец, пра~ 
саѓачец и слв што ,се произведени од имиња на 
места што свршуваат на д: град, Охрид, Прасад ита,

4, Овие одделни зборови: веѓа — веѓц? лаѓа— 
лаѓи, луѓе, меѓа — теѓа, меѓу, преѓа— преѓи, преѓе.,

*г *г л Л Л ,

П



нас во 
вање во

иге.
: со г г се

9 ѓ'>_ х

магпјп (лгагш 
во зна^чешето.

Треба да се внимава да не се

да иде и
и со поособена

лг, г

' * Љ А. Ч^Х (^1-1^«- * I/ »

Ѓаково и сл.
важи и за предавањето 

гласови-.и од-други јазици. Нѕ пример: . Кано,
ИТН. " '' \ - .

се пишува -ак, амн: * &ч, во
пѕлските и словенечкнте презимиња какр: • &Ш$н1сјевич,,А%о:%- 
сандар Сергеевич Пушкин, Мпфјевпч, Кмдрич, ТоЖШич ит*.



во следните зборови" што поч-

; /анѕа. се ганѕат, ган-Ј / 7

? 

ч В*-И- (.*-«.,*• ^\Д ̂ «^)-Ф«'Г('9 *^ЃЈ'^Ј^ЦЈЃМУ*» V I-. АЈГС-М/ ДУ 4 •Л^.аЈ-а/М. * V! V ѓ * ** »
-^ Л *Л -* 3-* Д^Ј''*

.^/7; ?
, се

Спрема об$;ралл обѕирам, се пишува н: 
®бшр, Н® о д друга страеа презрам, презрен, презирам, пре- 

^како нова заемка со сите тие форми. 
(едеш-ка 2. Не се пишува ѕ во зборовите; земја (не; 
езеро (не: еѕеро), ѕол-за _— солзи, молзам, — броаза> 

^ентп; исто така еиќогаш не'пред множинската наставка в© 
зборовите како: шга — нозе (не: даѕ^ полог ^- полози

и сл.

/ с'е пишува'само л: лешо, аоле,
*&. еЈ ' *

Треба особено да се обрне внимание 
азг'ов'оррт од тој глас ште го бележиме со л пред е > и, ј: тој 

меко> исто како и оној глас што пред а, о, у. го

2. Во'.-ов:ие- зборови : се пишува-. л,- а - не



лат,\чешлам> чешел, билка, болка,

и сл.
3. Во овие зборовк со буќѕдте јјј 

шзговор на меко л пред / (ова меш д
• • • • Д • * ** Ч : , ..,' '

со љ по 
;аме со 

г, в. горе, т.

Вел/ан> лалјак, Лплјана ите;
«Г ' * ' <ѓ

Вака се пишуваат и туѓите зб

Во множината од волја имаме<р

4. Со знакот љ се об 
не иде пред и, е, ј 
Љуачо9 Љубојно, 
косам, виљушка, 
пељте, шељ, Иљо, Иљт> Кољо> Суљо итн 
беља мн. е : бела;'о& рубља — рублп.

Д г Л. -Ѕ

5. Во српскохрватеките и словенечките н 
и географски називи со л>. (1ј) се пишува л (

* л. ч Ј / */ Ч

Исто и кај глаголите од и - г рупа- што' во 
општиот дел завршуваат на л : мол- 
не: мољат — мољаш), жалам

14



поз-иции се пи;

л во

не: кош—ч •*

не пења , амш

•КЅЈ еекои именки): шрње, тмење,. камењ&? ремењ^

, . 4. - -иња (
лнзвесни ' именки' од ср; род што заершуваат-во еда

-*. * Д оѓ г - ^

5/-Не се гшшува њ вотлагОлите на -тшм ка«/

бунпште, сшршшше.



пред е , п
Воронеж,.

афеки назнви, ^се па 
во зборот: Њего 

додека при.. предава
пншува и ( не: њ\

•ѕ ,\ /

Онегпн и слм
се пишува

2. Кон овие зборови ее п

нам. М еѓутоа без Јс*се
мај/со ( и нератмајт) — како
оддалеченн^ по. значење од"

зборовн од литературниот 
ваат следните'зборови од 
&ѓпм, "



*нхи п *

&аотжс1у * '•'•' ' -лГ л.



о /тЅ^. ЈЈ

зема без в : шоа (не: това). Се
сите, еостевн 3 каде шго влегува шоау ќ е се пишува 
така: зашоа, аошоа, мвѓушоа и сл.

2. Во почетокот иа зборот се пишува в (а не 
ее изостава) пред согласка во овие зборовигнѕ/зр, 
вторнт, вдовец, вдовица, вчера, внашре (не:нашре).

3. Со в во почетокот се пишува: висшана," *

4.'Без в ; во почетокот се пишува: земам, зеде, 
шел (не: ввемам - и сл.). Исто така, и кога влегува 
тој глѕгол во состав со префикг. не се пишува

» 1Г I */

со в : поземам, Ѕреземам' и сл. Без в в о почетокот 
се пишува н: заемен, заемно, заемносш ( не: ша- 
ејкт? и сл.). '

5. Пред наставката - че, со која се образу- 
ва-ат деминутиви, се" добива в од с, в, ш,ж, па така 
ќ се пишува: ливче (од лисче}, жовче (од мосче

Белешвд: Како одземка се пишува; гласче (од

» .~•вчѓччг* ѓ"\ тт П) ѓ\уГ\*чв /~чт* о д и^/ч****? Ѕ"т? •ЕЗ глт'л1ОТ иД ЗООрО! Н сКиГНШНОГО
аа ѓ

шивнам ( ве: 
ѓ,

о« и (не: ш/нд н слл,
ѓ Ѕ ^ / '

> «У^ Ѓ^Ј



Беле01ка: Се вели: смеа (насмеа) или 
оШсжев (не; смех и сл.ј. Исто ѓр^^ (ее; 

успех, слух в .торе, кај д:, т, 1.
Со $5 се пишува; офнам, оф&ам, офНање

во м-е..ке оаде;

(те форми: сшрав — сшравош — сшравова,& $Г ЈС Ц. д '

Се пишува (а не в).-во зборовит



(не: кавез), софра (т:совра), Софре, Филии, Фа, 
итн.; фабрика, филозофија итн.

Белешка: Н& јрешов, фетва, ог и,
сам, а мш вешов, ветва, о,Ј1, вну&, влезам, внесам (в. горе 
кај Ј?, т. 2). Се пншува; сртожа, сршомар | не,- форшома)

1. Нрко звучните соглѕски ка крајот од збо
\- */ & Ј

рот преминуваат БО своите безвл/чни парниди, во
« < . «/ •/ Јг "^1^ ™

пишувањето ве се озвачува таа промева: леб ( изг« 
леЅ) — лебош, снег (и'зг. сда/с) — снегсш> мраз (изгв
л«рас)—' мразоШ и сл. Од овие примери се гледа 
дека, земајќи ги предвид формите каде што соод™ 
ветнѕта согласка пооаѓа во поиваква позмија (са

Ј \ ЈЕ

пишува на крашт.
*/ * иѓ

2. Се пишува: г/е^ — џебот (не: меѕ — иепо\
•Ѕ г ' X * Ѓ .

симид — спмидсШ; Борпс ( не: Бориз ѕ шолас

(дем. залаче); еднаш "(не: еднаж), веднаш, секогашѕ 
нпкогат и сл.; Но: надеж, колеж, бодеж итн, (т.е* 
нменките на -гж).

На-е/с -(не на -вг)" завршув-аат именките:
ручек — ручеци, преснек— иреснеци (не: ру^г — ру- 
чеви итн,). Обратно: ^лег — белези.

1 '- ->••I ;: !
1. Се означува едначењето по звучност што 

настанува во допир на звучва и безвучна согласка: 
Шежок— шешка^редок — решќа, близок — блиска? 
М'б'--~- лепче, сваш — свадба, шешам — шедба, гос-



елешвд: Во составите Петгодашен плап, пешго- 
, десетгодишњо (деШе), другпаШ — не се одбележува 

едначењето по звучност, бидејќи -се чувствува јасно грани- 
дата меѓу дв.ата составни дела.

т 1I . I

не се обележува преминувањето на в во
ч */*-*/

иред безвучни согласки: оѕвдр (не: дфчар), овш,

V

стзен? водсшво, рако&зцсшво. Се пишува и: бег- 
сшво (не: бекство). Но од друга страна: роаство 
(не: робсшво), роаски. ' л

Исто'така д се^ пишува и пред завршокот-^а
^-
1&) \Ј ЅЈ (_/АЈ*^/^иС* ЧХ ѕу^/Л_//^М-(^.^

в) пред членот -ша не се обел 
з

3. Особено треба да се вни&гава на тоа да се 
обележува едначењето по звучност кога'п

А . <_/

над,- иод, од
* 1 Ѕ Ѕ '

ка. 1ака: оесцлашно, исшерам? восиишам, арешсе- 
дашел? ирешпријашие, затскријам, нашфрлам, пот- 

I, откинам, ошклонам итн. И пред-ч: пре-



со с : 
\счешлан9 асчепам, расчисшам, расчешнам и сл

став на збор што повдува со еднородна сотласка* 
тогаш се врши едвзчење ако таа согласка е раз~ 
лична по. звучноет од овза на која зѕвршува пре~

М ѓ С /Ј^-ЃР^Л М ? № | АЅ !**> 4; С- ^ <иѕ*1ј р

ППМЈ, бесрамница (бев-срамтца)> бесмршн (без-смр- 
и), одам.на (од~дамна}, одавник (од-давпиќ) н сљ

Имаме исто: раширам (од раз-ширам}, ка| што
л в ^ 1 -*. * / •* Ј

во извесви случаи граннцата мегу пре
*/ •* с/ Г^

тогаш согласката од префиксот се чува: се изѕира* 
раввеленам, разземам,- ошшука, ошшишам^ ошШу-
рам? одделам, одделен,- оделение, оддалечам, бес- 
силен ите. Во следни7'е примс-ри се гледа разлика.

д д Ѓ

во значењето, зѕвисно одудвоеноста на.согласката-г
оддолжам (Му се оддолжив): одолтам (Многу

чав); шШрчат (;Се
-елешка« Според ошту&а во народниот јазик се слу-

ша и ошШуа, но правилио е да се пишува;

ќе се најдат дѕе н еднододруго,- еднот-о се губи: 
камепен — камена, о, а; пламенеи — плахена, о, и;



Белешка: Треба особено да се обрее внимание на тоа 
дека придавката рамен, рамна, о, и влегува со таква форма. 
во сите сложениди о-бразувани со неа; рамноправен> рално-'

3. Се пишува: многу (не: ногу> нолгу)
л/ *г *• »' Ј -г '

5. Со 
ц\

Ј

ОД. Зб'

_ 1

Ѕосш — посшош ител
Формите како радосша. младосша идат од 

I, млад'ост-та каде.-што едното ш се загубило 
иоради тешкиот изговор. Во други случаи ки!согаш не се 
врши пред членот редукција:' пр^'*М — г'уолетта.* с

гпа, жпјѕош —'живоШШ-з ...лад .ел .- а



9 Г^А 7/П-Г«4Р /"«о * . , х-ѓ\-/ ЦјЈ \ ѕ!<_ 1*О .
ЃЈГ \

; Т ЧбППОННТР"1Л (Ј^ЛЈ^ЈЈХ^СЛЛАХ--

-} во почетокот се пишува
Ѕ */

'&Ѕ ^&14ѕ ., ^ Ј Ч-Г _т г

, се сралшлг, сралгота, срамен, среда, среде$

о озие согласеи групи се врши упро-
I -Ј 4 ш' А

- сл; иосшелам

посн поред тоа

, ?

Ј 0^> Ј,

гуои ш в<

О О 1ГЅ И/Гоа И М,
свесен, иосен.
о во следните

Л167С

.вопис на некон НЕСтавК!

жесшво. опшШесшво,



НР' Ш1А V* • 1ЛЛ'

поред: божесшБо иде божесшвен? а, о> г 
а, о9 и}; с ооред величесшво — ве- 

, а, о, и (не: величенствен, а, о?
' 3, На -

ЛГ^К^ИТР* УШПРЦКИ 1 \ШП^К11 Ш ППТ}РЦК11 бПТЈРИКН ГШПМ*/дСаОЈл. У1Ј.Ч.. "г.1УОС- Т-ѓ^ЛЛ^ Ј у ША>*И\14.Ј 1ллО1/#УС Т-А>6Л^ 1У1/1УС ^-А>^ѓ-^ \ѕ1ЛЉ1Ју

4. На - ада (не на - 
шките како: ученачки (не

кшически), аракшичии (не: 
: шрагическа) итн.

5 Т Т Е—I *» „ У//УЈ'3' ОООГ6ГТ1Г . Г1 а ШгШ о а о р Ш

у -'*-'>

, женашпг
%



а на наставката -т

• Белешка: Во поезијата можат да се уоотребуваат ш 
формите со загубено в во наставката: лебој> волој, ножеј итв.'
* * ** • •/ ' Ј ' Ј

Име-нките од т0 1 ? што
жина имаат сеќшаат наставка - еви,»р

ТЈ

жѕт да образуваат множина со'-еви постојат и
Л ^/ Ј

спспедш фзрми со настав-ката -ови: ножевм- 
жова, кошеви—кошови, цареви—царови, клуче

именката ден шжрај множиаата денот 
употоебува и

број: два песа.

стр. 6.
7* Именките од

мн од- именките•на

За негираните придавскн форми како 
неарен, неубав в; кај Ппшуванќто на другп 
и паршикули, т, 1 а .

26



ГППЖРНИ<о> а/1 \~Ј /IV ѕ-а 1 1 1:1 Р Н К" ИЈи* 1 1 Јл. Г1 •

»разуѓаат вменка со вово, свое значење, тогаш- 
вните делови образуваат еден поим, та затоа

Ѕ. */ ' _

треба да се пишуваат за

збор имаат релати
вааг сложен збор

3, Ако два збора се сврзуеаат така што
1 &. *Ј

придавка со свое' ново -ѕначење.
•* . . '

делови се пшцуваат сврзано? како
лЅ * *

, ов



4. Но ако ги задржувзат состлвннте 
своите значењз, тогаш .деловнте се сврзувѕат со 
тире: . темчо-зглен, сивр-бела, раб.отничко 
жарксисшпч.'{о~лепипис'Лпчш, срижо-бугар&си

1. Прости броеви: еден (членувана фоома.;
љ Д \ */ 4 ' .

едниош), два (двата), две (двешв), шри. (шри^ие), 
•Четири (четирите), пеш (Иетте),' шесш (шесте), 
.седум (седуМШе), осум (осумте), девет (деветше), 
десет (дгсетте), единаесет (ецтаесетте),- дваш- 
есеШ (дзанаесетте), шринаесеш \тринаесетте)> че- 
тирин.аесг гм (четиринаесетше), петнаесет (пешна- 
<есеши!е), шеснаесет (шгснаесеште), дваесет (двае™ 
сеШШе), дваесет и пеш (дваесеШ и петте), шриесеш

, ..четириесеш
(четириесеш и пеште),

ма: п

хешшеј, осумдгсеш, девгдесеш, сшо (сшошгју сшо 
пецесет (сшо и педесеш-ме) двес*ие 
ШрпсШа (ѕиристаша), четпрт ~ ~~ 
стотини), пешстошини (петше-

осмиот), деветши (дезеЗНииош), десетши (д
$

в*



дваесешшп* аецесеииии, деведесешши, . аиошп (сшо>

ворица. I е аина—аешмана (иешшемина). шесшинп.
л > 7 \ Ѕ '

—шесмпна (шесшемина), седмана—седуммина (седум- 
ШеМина), осмина—осуммзна, девешмит, десетмина^

вина, шрешина, чешвршина, пешпна, шесшина, сед- 
мана, осмина, деветша, десетина, сшошина.

. 4, Б ројни пр-и-Давки: двоен (ивојниот}. 
дво/ки, двојно) дзојни, троен, тројна, Шројно, шројни. 
четѕореп (четворнаит}9 чешворна, чешворно, чеш-

' . \ ЈГ ' * л у I *

пешшореп* итн.
5. Приб^ижни броеви:, два-шри, .Шоичешш- 

, пет-шесШ9 шест-седум десешина-, пеш-шескп- 
есеш, пеш-шеесеш, пет-шестошини.

ЗАМЕНКИ
/

јас ( не: ја) — мене,
ши — Шебе* ше» ти
шо/ (он) — него, го, нему, му
таа (она) — неа, ја, нејѕе, и
шоа (оно) — него

вие —вас, ве, вам* виЈ* ' / •-

шие (они), нив, ги, ним, им
Белешка К Се пишува ?» 'датив елн. од шаа),н&(зку- 

затив мн.- од ние) за полесно разликување на 7ие фО|МИ в0 
текстот, во лрвиот случај од сврзникот'п (На пр,: Ја викна 
п ^а рече), а во вториот сд вегацијата: не (На пр: Тие не Е^-

Прн употребата на формите од, личните заненки треба 
да се ввимава да не ее греши во следвото. 'Во дат.



-едн; ж. род од агаа иде кејзе н (не; иезе е) така: Јас & рекоѕ 
мејзе (не; Јас е реков незе). Исто така погрешно еда се упо- 
требува местр Л — му (нег Јас лу реков нејзел .Натаму, ва 
дат. мн, од шие> како шт-о е назначено горе во нрегл^дот, 
кратката форма гласа им (не: му): Јас ^^ реков на лугето 
<не; Јас му реков на луѓето), Од истата заменка со предзо- 
зите се употребува ф( рмата.; нив ( не,- пим, н-пМп}; со нав9 
ЈСПЈ иив, без нив и слѓ (не; со нил, со нили и сл.)

Белешка 2. Кога кратките форми од личните заменкш
ее употребуваат во значење присвојно, зѕд именки што зна-
чат сродстЈѕо, тие се пишуваат одделно од именката; Шаш&о

^не; тааИсоми}, лај/са ши, сестра & , зеш ни, шура вп и с

Се пншува себеси на пр. во -0300301: си дојде
«/ Ј. 4 г ' Ј *

себеси» Исто и кога со таа форма се заменува
-I Ј1 ' */

Тги« * V/ I Ј

Се пишуеа како горе: шпшко си.
•Ј *, *

Се.пишува: шшо (не: шад, шо); кој 
кои. Формите сложени од кој и шш? се пишуѕаат

,;) Белешка: Се' пишув^ одделно; го штѓ?, Со предлогозг 
:, освен дашо^иде и ошто\ на отшо (не ношшо}, Как© 

ирилог — одошшо се пишува слеано (в. Прилозите т. 2),



Р *-* 9

, о ,
9 &9

,

у и

Белешка: О собено треба да се обрне внимание на пи~ 
шувањето на ј во заменките; мој, ШвоЈ, свој. Ј^аспрема / во 
адеината, во множината се пишува и: моп, ш&ои, свои. Во 
сред. род пре^ ѓ? не се пишува ј . И стото важи и за пишува- 
њето на формите од &ој и заменките составеии од неа; /СОЈ—

, н



се пи

Се пишува: сиош (не: свиот)? сеша, <?, сише, е& Ј 
(н€:*оѕе), за разлика од повратвата замевка: се и .1 
3,;:л, мн. од пом. тлагол сум: се. Во случаи кога. | 
ммаме сложен збор во кој влегува оваа замеека^. "' 
не се'пишува- акцентот над е : сесшрон (не: с есшран) 
•и сл. Се разбира дека ео сложениците ќе се" пи- 
шува се« (не: све~ ): секоЈ, секогаш, сеедно, сеиак* | 
севоѕможен, сесојузен и сл. Во изразот: ои с е срце'1 
заменката се пишува одделво, Одделно се пишу-1 
ва: са ноќ, са зима, са л^шо. \

Г ТТ А -р /™\ 
«/! А 1 и

Сегашнзто време од помошенот глагол сум 
гласи:

сум сме 
си сше 
е се

Помошниот глатол ќе се јавува само во таа 
е тој глагол одречен, во сегашн® 

, пејќеш,

гите глаголски форми од овој глагол гл-а-

Минато определено несвршено време: 
нејќеп нејќевлгв

Глаголската актевна придавка: 
нејќел, нејќела, нејќело, нејќеле

32



1.
во време сите глаголи се делат на три групи: гла- 
голи со сегашна основа на - а- (гледа-ј, глаголи со

20 Рлаголи од а- група. Овие глаголи - можа*
Д «ѓ

типа: а) глаголи на -ува-

рам (збира), тбирам (избира)9 провирам (ировира),
ЅрОСѓЅ,

А

д) глаголи пв 
шиио, наппнам

одина, кушпнам ку-
, сио-

3. Глагола од е~* 
се поделат на -неколку.типа: а) глаголи н а -е: знам

со завршок - ее-: сеам ( сее), аеалг (аее)9 2 4» 
I

3 Македонски правопис



глаголи на-#е-: иијам'(ипе), бијам (бие), ври/ам•ѕ \ Ј ' Ј - \ / ' * Ј

рие), гнијам (гше), добијам (добие), трпјам (шрие),

голи на ~не во основата на сегашно време; грабнам

Белешѕса: Овие глаголи имаат во минато свршено 
време во прво лице еднина завршок -ав {грабн~ав) за разлика 
0д глаголите од &~основа (брааи), што имѕат во минато свр- 
шено време завршок -т во 1 л, еднина (одбрап-ив).

колам (коле), мелам (лгеле)? молзам (молѕе),
4. Рлаголи од и-груиа. Во оваа група влегу-

што имаат самоглаека о'(однос-

време: бројам (брои), се бојам (бои\сегојам(гои),
* Ѕ. */* \ Ц * ' *г \ /-' «/ Чѓ'

дојам (дои), кројалг (крои), појам (пои}, стројалг
•/ \ * у * 4 чУ ч 4 Ј ' чг \ * ' Л. »г

мора);в глаголи т -ни-: бранам(брани), женалг, тнам, 
менам? ранам9 ронам; г) разни дру!ги глаголи: ва- 
дам> вревам, готвам, делам, држам, дробам, кршам, 
куиам, лежам, седам.

ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ

а-група е-група и-груиа
гледам, купувам » берам, чујам, пеач делам
гледаш, куиуваш береш, чуеш9 аееш делиш

34



', иее

Белешка: За глаголаше од е-груаа, Глаголот дам има 
сегашко време;. дам (дадам), дадеш, даде, дадеме, дадете, 
дадат, Сложените глаголи што се направени од него во прв® 
лице сегашно време имаат форми; аздадам, предадам. Слични 
форми има глаголот; Јсладам, &ладеш9 &ладе, 1сладеме, 1сла~ 
дете, Аладаш.^Од глаголот знам 3 л* множина сегашно вре- 
ме гласи знааш. Глаголот Јсоваж има сегашо вргене; &овам, 
ќовеш, }сове, Ковеме, /совете, {соваШ и ѕ 1соваш9 '&оѕа, Копале*

дуев делев

гледавше, куаувавше беревше, иеевше, дуевше делевше 
гледаа, купуваа береа, иееја, дуеја делеа

Белешка: Глаголот /соѕал има минато несвршено вое- 
ме; Ковев, &овеше, &овеше, Јсовбвже, Јсовевте, &овеа и ;
вав итн„

е-груиа и-груаа
пабрав, чув, запеав одделив
набра, чу, запеа оддели
набра, чу, зааеа оддела
набравме, чувме, запеавме одделавме
набравте, чувте, зааеавше одделивте

чуја,зс1пеаја одделија



.Бвлешка: Глаголот земам има минато ^ 
шев« време: зедов, зеде, зеде,, зедовме, зедовте, 
г©лот зпЈсовам: за&овав, за/сова, за!сова, за&ававме, 
Ше, за&оваа.

гвр- 
;.г.ла-

а-група
гледал

не; е

ал, аеел во: заиеал
си брал

, пееле (вапеале

, иееле (зааеале

делел
делел

сме делеле

*елешка: Глаголот &овам
сум &овел, си &овел,

*Ѕ •* г

и: сум- /совал итн.

има минато неопределен-0 
сме Јсовеле, сше 1совеле,

~"

еше&е':ерпше, делее
не: -

има заповеден
гл'аголите од типот



, ШПЈПМ и сл, имаат заповеден начие 
; глаголот 1совам; 1сави, &

> >
гла-

елешка: Глаголот даж има актввна глаголска прл- 
(но;-ќе м.у дадел). Глаг<јлот ќовам има актнвеа 

придавка: Јсовел, 1со'вал (за!совал\; глаголот земам 
земеш)мм& зел, а земам ( несврш. земаш) и ма земал; 

но;

аеен (но: запеан

давка;
едешка: Г-лаголот даж има пасивна глаголска при- 

; глаголот Кладам има &л&ден; глаголот Јсовам 
; земал и ма зежен; глаголите-од типот мијам, иш~ 
; миењ, шиен; глаголите од типот паднам (пад&е), 

(сшаве) имаат; паднат, сШанат -и сл„ Глаголите од 
што имаат согласка -«- пред тоа • ^, имаат пасивна гла- 

прнд^вка на завршок - еШ; бран-еШ, женеш, 
рапеш, проленеш и сл.

: Неправилно е пишувањето; жепат,'_лешш,

/V ***^% ^ I в л Ј*У 'а~гпуип
•Л •* ' -

*' I , куаувајќп
е-гпуиа

А 1? , ' '

берејќп, пеејќи делејќп



а-груиа • е-груаа и-гру&а
*• •/ Ѕг Ј ЗЅГ Ј

гледање, куаување берење, пеење делење
'Белешка: Глаголските именки се образуваат со суфик- 

сот -ње од несвршееи глаголи. Од свршени глаголи сам® 
шепчањв® Нрштење, проштење ( но; со проштнп.е). Со ѕрха- 
ичниот суфикс -ние се влезени во литературниот јазик гла- 
годскн именки образуван» од свршени глаголи; восшан-пе, 
решен&е, одобрение, уверение, одделенае, соопшШение, обра- 
зование. Од несвршен глагол е образувано; влајанае, мнение 
(не и; мислење), внимание.

•ПРР'ЛПОЧИ11 ЈГ Ји /ј, *Ј I \Ј ±Ј хл.

1. Се.пишува. 0д (нег^Ш). Например:аддрво,
;, од мене, - 0д тебе итн, . V • 

, 2. Д/?ед. Погрешно е да се пишува: преди 
малку; аредп неколку години н сл. 5 ами треба: иред 
малку, пред неколку години и сл.'

3. /70. Погрешно е да се употре-бува, место

нзвесно време и сл в ; 5ѓ?сл^ два дена; после извесно 
време и сл.; ами: ао два дена ? по извесно време.м. ѕ ' \ л

4, Со. Се пишува само така (не: сос или с>:*/ \ /
со мене7 со вѕс, со мажот, сд детето итн,

5 е В, до. За употребата на двете форми од 
овој предлог важат следните правила: 

А. Пред одделнн зборови.
а. Формата в се удотребува пред еечлену- 

вани именки до колку тие не почнуваат со з , ф
•Ј •/ ' *

или ке се истакнува во нив значењето на средина 
каде што станува нешто. На пример: в село, в 
град ? 8 нива, в р ека.



б. Пред именките што почнуваат со в, ф с е-а Ј * л

когаш иде формата ~во: во вода, во вар, во вир, 
во воз, ^о Велес, во Варош, зо •.Вардар; во фурна, 
$о филџан и сл.

в. Кога' пред другите нечленувани именки
стои во тогаш во нив се истакнуаа особено зна- 
чењето на средева каде што станува нешто, мро-•с- */ . ' •*
тивпоставена на некоја другасредива: во река (Јас 
во река сум се капел, а во лгоре—не), во планина,I */ ѕ. / • • г

во поле (Во-- планина ќе сретееш мечка, во аоле
— . не) и сл,

-г. Пред членуваните именки се употребува 
формата во: во селотоѕ во градот, ео нивата, во ре-

Белешка: Во народната, а уште почесто во нашата 
уметничка 'поезија се среќава формата в употребена и покрај 
члевуванн именки; в селото, в п олето и сл. Ваквата употре- 
ба на в т реба да се сведува на нзјмал степен и по можност 
соеем да се избегнува.•Ј т

ренција ќе ја' одржиме в среда ? а друга ќе имаме-
в сабота, Обратвб,. ако се кажува за нешто што* * ./

конференци1а ш одржавме ѕо средата,
чЛ. А «Ј *| & л

обично станува во еден дев, тогаш иде во пред 
нечленуваната форма на името 6д тој ден: Нме 
конференции држиме во среда и во сабота, а не 
80 недела и во 'петок.
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ѓ. При имињата на места, ма прашањето ќај си? 
форшта во: во Скопје^ во Битола, во Прилеп

: в Скопје, в Битола, в Прилеп н сд в> од-
> Скооје, 8О 6итола? во Приле0 и сл.

Ј 7 * д

еа Пред заменките -се уп.>требува само ф@р»

.р
л,х^алѕ^1. -\а •*& » а[^ллса^ •

!Д X
;огу' места, во повеке градишта, ва некои да:

у (Ј'1^' л&ч-а-лаи-ѕлл д,>л ^ %« А. <м ^ чѕ !_>• А ј^ лд *_-»_.В: ДБлЅ. ЖЛЛ *,Л в ј

Пред соетав од нридавка и именка. ако е 0ри-
К "• ' л.

членувана, ' стои во: во големата мака ? &о
<Ј ' '

запустеното седо итн, Ако не е членувана, тогаш 
шк е пообична тука употребата на во: во голема 
мака, во запустено село, но мол<е да се употреби 
и в: в голема мака 5 - в запустено еело,

.6, Заедно се пишуваат предлозите; накај,
у *Ѕ1АѕА

7

Белешка: Треба да се прави разшка меѓу: наШј мене" 
селото ''(инаку речено; &оп меве, ]сон селотг) и: на Шј

®диш? Тоа значи дек-а пред глагол ве се пишуВа заедео наШј.
Истото важи и за од 1сај идеш, од Шј си, до Шј одиш, до
ќај си 0•/

П Р И Л=О 3 И
1. а. Со . у • (не со о) н а крајо.т се пишуваат 

овие прилози: лшогу, малку, -малу, колку, шолку, 
олку, тколку, ваму, Шаму, онаму, натаму, аоша- 
му, аонатаму, близу, блиску, далеку, долу, околу,. 
наоколу, инаку, оааку, наапа-су, шокму, туку.
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Се допушта двојно пишување- кај «рилогот: 
(сп. бргд-брго), Прилогот брзо се- пи-

:. Како горните прилози се пишува со у нд 
и предлогот пре&у. Сврзникот а!со погрешно е да се

едом), викум, творум, свешрум, з

се пишува што ш" прилозите:
ч/ ^ "

аедео се шшуза: тукушто, одошто. Исто
ЧЈ* *' 4Ѓ • '

•нрвиот составен дел им е некој предлог: отсега, 
одавме (и одозае), оданде ( и одонде), одблизу, олда- 

отстрана, ошиако, бткога, одедниш, одозгора,

; одлево, оцдесно, ошкосо, ошкра/, ошколку, ош~ 
шогај, отшогаш, адеднаш; досега, данде, донекаде,

дакрај; настрана, начело, надалеку, надвор, наќрај, 
набргу, наголемо, нависоко, нанпско, надолго, на&у-



со, нашироко, наеднаш, наручек, наиладне, нав1 
насекаде, наполно; всшрана, вкрај, веднаш; бездруго 
соЕрво,, сосема, сосила; аолека^ пошоа, понекогаш 
Џонекаде, аоиучек, аопладне; иредручек, прешаладне 
приквечер, призори; зашоа, ѕалудно; прекушруШ

Велешка: Греба да се прави'разлика меѓу,- зашоа и 
за тоа. На пр.< Зашоа не бвди таков; но; Тебе не те бидува 
за шоа, Акцентот во последниот случај паѓа на Шоа.

б. Како што е и кај орндевките, частичките 
по и т/, со кои се образуваат поредбенн степеви^1

*г Д »У д.

се.-пишуваа'т. заедно со прнлогот: иовеќе, иомалку* 
аошака, попосле, најмалку, најдолу и сл.

Од Помалку се разликува по знѕчење изра-
•^ л */ *

|ботете-ѕ<9 малку. Во вториов елуадј зкцентот го
-* Д */ - Ј

по колку, по иеколку, ао шрашка» Меѓутоа заежнО'
•^ </ ' & <Ј

се пишува: цошроа, иолет, пополека.
•Ј Ѕ- ' * •

в а Сложееите прилози што како втор дел го 
содржат зборот Паш се пишуваат заедно:'Ѕрвиат, 
вшориаш, другпаш, т&ешпат, секојпат (= секогаш), 
некојпат (== некогаш) аонекојааш (= понекогаш), 
нинојпат (=ткогаш). Одделно се пишува: ед<?# шШ 
(~еднаш) и #0/ ЅаШ7 (на пр.: /Г0/ Ѕаш ти е да не 
си дојден еа време?).

•* ЈГ /

Когз се членувани, се пишуваат одделно: 
првиош паш, вшориош паш, шретаот иаш*

Заедно се пишува и: наиаши, допати, едни- 
паши, дваиати, шрипати. Исто такѕ: четирипаши, 
пешпаши, стоиати, многу^аши, колкупаши. Меѓу»

' Ј ' «/ •/

тса овие прилози можат да се пишуваат и разде-
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лено ако пага логичкиот акцент на нив.. п 
Не еднаш, Пеш пати сум ти рекол; Колку 
сум го карал,' ама пак еишто; Многу иати тоа ни- 
се случило. Во сите овие случаи составните деловн 
имаат свој одделен акцент.

г. Заедно се пишуваат и овие прилози во чиј. 
состав влегува зборот време: ' одвреме, • навреме?

д„ ^дожените прилози што

влекувење, можат да се чујат со акиент м н,а двата 
свои дела. Таквите пр-илози се пишуваат двојако;

± ц/ >Р

заедно ? кога се предава нивниот изѓовор под еден 
акцент, и со тире, кога сској дел е акцентираи.

криволево: криво-лево, леводесно: лево-десно. Со тире 
се сврзуваат: нагоре-надолу и лека-полека...

Во другите случаи, кога имаме из-раз од два 
сложени прилога,' тие се пишуваат одделно. На

•6 ' *Ј.

пример: одвреме наврете, ошнрај накрај, оишрај

• ѓ. Предлозите од, . до, ва, ха се' пишуваат 
одделно • од прашалните прилози. На пример: од 
каде? до шде? за каде? на каде?

од кога? до кога? од колку? до колку?
Акцентот во сите овие случаи паѓа не и. */ .

Треба ла се прави разлика во пишувањето
меѓу: - од кога? од колку? до колку? и сврзеиците:



ошкога, ошколку пр>; Од кога

оарно нешто ошколку ништо,

шол&у во ваквите реченивд; Можеш да бидеш до
С0

НА ТТРУГИ1 Ј.ГТ /д,Јг«У I г!

1 С*'7ЃР53&1Г& Ѓ^А > "О-ЦС&Ш1Ј СС :ишуваат модзлните .зборвѕи; 
ушност. .
пишува:' на иример (скратено:

|Т» /% ТТ11Т, Л П(

шални реченици. На
ли се пишува одделно во пра- 
пр.: Дојде ли? —Бевте ли на 

ли на село?
А заедно се 

нели, камоли* •
7, а . Пао-

давајки му на•* *ѕ

питува^во: дали, или, али,т'ли,

не, кога се употребува пред 
и влегува во нивниот состав 
от ново значење, а не е само 
заедно со односната именкаи



прмдавка «независво дзлм е именката и придавката
, 'непт-

, неубав,.,
невиден, нечуен, цеканеш, нејаден, тнаџтн,

да ти простам.—- 1Ој. е не
Овдека не претставува 
елемент во составот н а 
давкатѕ.

си ми ? иак н
ами 'пречист ид

именки и придавки. заI. г т V се .кажа) не се
не знам? не отидов, 1 

сакајќи нтн в Исклучок прават глаголи 1?^* */ • л

\\

поделиме зборот**.

•шо~да 
лп-ња,- ма-га~рц-ца, па-пу

да- неи-а пред самогласката друг глас нлн ако

*/



а-џи-ја, о-Ш-ку, о-де-ње, И~ли~ја, ла-е-ње, ие- 
•е~ње> ето~е~ње, блу-е-ње.

3. Во почетоќот на зборот си-те согласки се 
врзуваат за самогласката што иде по еив во еден 
слог: слогот се свршува зад самогласката, ако зад 
неа нема согласка што ќе може слоговно да се 
врзе за првиот слог (види т, 4). Согласките што 
се најдуваат на крајот од зборот му припаѓаат на 
прследниот слог:

гра-дот, сле-иец,-сшре~сен, стра~во-ти*~ја, гна~ 
т, лгла-дост.

4. Кога ќе се најдат во средината на зборот 
две.-согласки, тие секојпат се разделуваат една од 
друга: првата согласка му припаѓа на претходннот 
слог ? втората на следниот слог. На ист начин се 
ностапува ако се согласките еднакви:

баи-т, вик-ни, слам-ка, тач-ка, лад~но, бум™ 
М-ар, алев-на, гоз-ба, сшаа-нам, ѕвез-да, браш~но, 
кос-ка, ппш-ти, лаж-ио, служ-ба, о-руж~је, ор~лп, 
про-лет-та, пет-ти-ош, о-суМ-мп-на.

Бедешкаг^а делењето на слогови вослучаите: змис&и, 
гимназис&и, партисЈса види т. 5.

5. При делењето на слогови се препорачува 
да се оддели суфиксот од ооштиот дел на 
зборот, ЕКО се јасни тие делови на зборот:

браш-сшво, цар~ство, сту-денш-ски, скоа-ст, 
зми-ски, гим-на»ѕи~ски, пар~ши~скп> е~дин~ствен, 
дев-ствен.

6. Но и во овој слу.чај можат да се при- 
менат правилата за делење на слогови, изнесени 
»о горните точки, а особено тогаш кога не е



|асва границата меѓу општиот дел и суфискот: 
грч~ки и гр~чки> човеч-кп и чове-чки, друш-тво и 
дру-шшо, ' твореш-шво и шворе-шшво, ос-тро (и: 
о-сшро, осШ~ро), сес~шра (и: се~стра, сест-ра).

7В Сложените зборови се делат прео на сво- 
^те составни делови, а иосле секој од тие делоеи 
се дели според правилата:

твр~до—гла~восш, се-ве~ро—за~пад, чт-шо—
кр-вен. . •

8. Сложените со префикс зборови во кои 
уште јасно се сеќаваат деловите-што го образу- 
ваат зборот орво се делат на своите составни де- 
лови. а потоа овие делови се дедат по изнесените

ис-ше-рам, раз-лу-тѓн, на*д~~да~8а~ње, од~де- 
л&м, пот-ну-иу-ва-ње, т-чеш-лап, ис~чу~кам, пре- 
ста-на, о~те-п.у~вач~ка, иреш~се~да-тел, ире-гже-

о-гле-да-ло^ нај-од-за-ди, без~дру-го, без-дел-

9. Ако пак согласката од префиксот се про- 
менилз по гласовните промени на нашиот јазик и 
се загубила, или префиксот не го сеќаваме како 
засебен дел, со засебно значење, тогаш зборот се 
деди по општите правила:

ра-ши-ру-вам, ра-ѕум, ог~лам-тк (о не се се- 
ќава како префикс), о-дам-т, по/~дам, дој-дам 
по-џдо» не се сеќаваат како префикси).

Белешка: Се дели: бе-смр-те&,. бе-срам-ниЈс, бе~з&у- 
чен, бидејќи е јасна границата меѓу основниот збор и пре- 
фик'сот со загубена крајна согласка.



зосшот ае

о-ва-а, о-на-а> бе-га-а, о-де~а,
итн,

з
1.
со КОЈ почаува едва реченнца, По** &/ *•

з«
>уква,

прашалвик или извичник со ќоисесвр.<
Ј

^"натј
ченица се.пишуѕа со оочетва голем-а буква

*Ј \ ^/

Му

^?

Не ќе 8п е за долго радосша! Ке 
е Велјан! За с&оро аскерош ќе ве 

и пеиел, шраг од вас пе ќе остане!
Но кога една реченица не'<е наполно

м-ише прашалник или извичник, може по тие знац.1 
-и да не дојде голема буква:

Мајсшорот го араша момчето:

ираша иоголемаош браш» —
А Д

тланецош.— Амати, бре брате, што 
? — му рекла сестра му на•/ Ј. I -Ѕ



со голема оуква, се

• 9

а и пеела:
расши, внуче Јатте, \не расши иу>*ка шренда

е
|'03

овде да се пишуваат

,'в езимињате, п

[уваат со почетни годем;
оѓ

чешо, 
6

. - - _— ,
А

и

или презиме" и ја пок^^ува с&мо веговати
* .Ј ..'6/. ...• . •



^, ^
 о 

~ „ ^ 
$Г *с ш

 
" 

в ѕ с



шздѓоЈ ввхз&ои оо виАгпии ѕз додѕ Гох гавлох '(Ј >9.€
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зборови, тог^ш сгмо. првиот зб 
I голе&а буква, а дгуги^е 

ат со почетви мзли б 
иодруго пишувгње нема други

Окшомхри- каШа револуција,
Л - * • V 9 */

сгЅсше, НароЈЈНОослсб^дг темкаша 
свешска вор.а, Б^лкаткаша војн

аѓ ЧЈЃ

жор, Верс^ЈСКШМ мир итн.
12, Имиња на празници, имвња 

тела како астроно^ски новми, имињ 
божнци, имиња ш->о"ив1 се деваат

ваат со 
сс.гтавен дел на 

Ј-а со г<

о атрибутст свети влегувј
ашс о

и прид 
кои се обр 

со почетна

вки што свршуваат н«
&

^етна г< лема букна
•влезево да се пишуваат со по- 
замен^ите

:;Лѓ'М? случаи
)Ѓ



г-нк;

М2<мгрИЈал'.1шм, комушзам, рг 
алиѕам, хегелијансШзз, хггелијаицп, волше^цалц^

«?* П /И 74/-\ тсвегот

ле. ао, зима, стариош век> средниош век
Д ЈБ '

ед ^а држа^а се

вем ; и ка исток), Претпри атие за 
Цужните делози од нашата земја).



'18, Зборори што се образувани од нш$н>;

ци, галичатц, шшШјанец, дебранец-, европеец, афри-

к»де. што се се
на мислата: 

Денеска бев кај 
но >-е ше. ш.јдов\ ејца го.&еше први-

(И Д1
сл. ш слично 

овој мес
, о.

прк. иотписн се скрнтуваат





1У 1ГУ1
,//777?

оип
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:ба да се наведе, наброи 'шш '(Јбјасаи, -а што"е

Преа еднакза делови на реченицата оЅто

цечшрали 
•бошнч 

и^ волот,

\оклоч,п'ае сише посни,

Јавичан сл. се.пилЈваат дѕе точки

Рацан- беше тсшпнски -поеш* тој имаше лух* *''*•'



сш
• 777?/ н"Р, [ЛАѕЦ. ^ *ии

ттш; сдиа на глива ќе камп, \друга на.појас ќе



мислеѕме шае а ле.

ирошетт по заморната
л - ' Л

ницз, пред која се гшшува оаузата ? се најду за зад;

о
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Од шрн на глог ~ се 
пешшо иолошо од она шшо го има, 
1(ше. во торба — вели кародот.

текст,
околните з56рО1? да се р:азбе'

• Д н

Н ^ &! ^Ш Р> Г $•! 81 ТАГПЃ^Ѕ^ С& жЗСЗо%..^.ос1 I о ч- јЈч^ЅДо
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во "средината н"а рече
оти тој !*е е грамати 
т'а, Тој з?ор или мзраз 
какр вметнат меѓу 
органски сррзан
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33, Збор или израз, употребени ка^о апози-л л- * +/ - л

ција и општо секое иекажување на нешто на друг 
начин, со друго име, се одделува со запиркг.

Нашиош ста® учитем, татко ЛГУ на другар ми,
& * 7 гЅ ' ' Л Ј Л

е пензиониран. — Овде, во оваа куќа, се реш *. да се 
дпгне восшание. — Во нашиот главен град> во 
Скоије, има многу училишша.

Кога со името и презимето на еекого се ја-
ЈГ Ј

вујза и неговата орофесија, ѕко е професијата даде- 
иа пред името, се смета како атрибут и ве се пи-

А , - ' 4 и/

шува запирка меѓу неа и името. Ако е пак про-*/**/-. д

фесијата зад ѕшек) и презимето, се пишува запир- 
ка меѓу професијата и името, оти тогаш се смета 
дека имаме апозици^а На пр.: ПрофесороШ на 
машката гимназија Петре Николоски е отсушен* — 
Петре Николоски, професор на маштта гимназија, 
е ешсутен,

ЗАПИРКА МЕЃУ РЕЧЕНИЦИ

39. Во независнр-сложените речениди, кога 
напоредните реченици следат една по друга и не 
се врзани со сврзници, меѓу тие рече^ици се клава 
запкрка. До колку меѓу претпоследната и послед-

ЈГ . •/ *Ј ЈГ *

ната реченица се јавуаа сврзникот и, пред него ке
-4 ч Ј */ М. - ' *,

се пишува запирка.^ *.
Луѓето станале, се мијат, се чисташ. — Не- 

бото се разведрпло, се ионрило со ѕвезди, месечи- 
ната плиза по нгбескиот свод. — Цругар "лш дојде, 
јаведе тешрашката, го'иѕвадп моливош и аочна

5 Маќедопски правогѕис



>. Напоредни речениди што се а 
реченицн со сврзннцнте 

со запирка. ••
Јас работев, а брат м& седеше, 

зборуваше, ајас молчев. — Ти земи го магареШо, 
ќе го земам волош. — Отарат? сите си сшеја 
саде чорбаџијаша не спиеше. ~~Ја прочитав 
ша, но не го најдов она шШо 
бореше храбро, но • немавме среќа. 
нишшо не шучпв. — Арно одела војската 
внаела шшо ќе^ја пајдело. — Ич не-берам 
ама за другарпше ми е мака.

или (али), ни-ни, ја,

>зеде книгаша и аочна да чиша< 
нека ми јава по некого,

чг *ви по некого,

се сврзуваат* «/



1ли'пак разлнчнн времиња, или ако е сврзниКот дг 
к>- значењ.е еа сврзникот а*

долго учеше во
.го училиште. — /ас до/цов, и тој т оттде

^ +Ј ' ' <& ~ * ' & ' •

ни свираш со шупелка, -и ние &е траме
му ја кажал и иданшата каде што живеел вол
кош, и шој оШишол.

44в Напоредни реченици што се сврзуваат €0
мретходните реченици со сврзаиците Ѕа, та

Белешвд: Употр^бата на запирка во некои слуадш 
мред сврзниците и, аг или* ни, но и "Сл* често зависи сд на- 
шиот јазичее усет и од она што сакаме да го потцртаме.

45„ Вметнатите речеивци, т,е,: реченици што 
се најдуваат меѓу деловите на една друга реченн-

ѕваа реченнцѕ, се одд^луваат со -запирки сѕ

оша, вели една народна иогопорш,



дрвиот случѕј зависната реченица не се одделув^; 
од глазната реченица со запирка, како што не се; 
одделуваат и оние делови на место кои стои та^ 
реченица (а^рибут, предмет, разни прирокови , до-; 
полневија), и во вториот случај споредвата рече- 
н ица се одделува од главеата ео запирка.

Тоа е така кога се речениците во својот оби- 
чен реченички ред, а не во иеверзиЈе а в

47. Реченици што претставуваат дел од глав- 
ната реченица и што, следователно, не се одде- 
луваат од неа со запирка се: !

а) Ситевидови иредметии реченици, м еѓу кои 
се најчести деклара^иввите речееици што се врзу-

*ѓ • .Д', л ^ \ А +Ј

ва2т за главната реченица со сврзниците дека и 
оти.

А по селото се носеше глас дека земјата ќе 
им се даде на сиромаате. — Вчера ни јсвија деш 
(оти) утре ќе почне учебната годит. — Ситезна- 
еја дека (оти) те ќе победиме*— /асноедека (оти) 
ние имаме араѕо*

б) ЦелниШе или финалните реченици што се 
врзуваат за главната реченица со сврзвикот да и 
поретко со за да (тогаш имаат погслема самостој-
ност и можѕт да се одделат со запирка),

Дојцоа многу луѓе да го видат тоа чудо.— 
Му побарав пари да си куаам ктга. — Си пролава 
имашто да откупи цтта сина}\ си продава голе%1~ 
ѓердан \да откупи двата сина), си продова маити 
деца ца откуШ дваша брато^ си Продава бело руво 
да ®ШкуШ двата браша.



в) Меснише речепицп:
Застата Шаму каде шшо сшоевме те. — Се~ 

се фаќа шаму каде што гоболи.— Треванеќе 
никне каде шШо врваш коШтша од мојоткоњ.

г) Начпнските и пореджчите реченици:
што ќе сц посееш така ќе ти никне,—

што р&ботиш шака ќе ти се алаши. — 
На државпа рабоша треба да раЈОтиме како на 
^воја рабоша. — Аеропланот се виеше над војсха-

«г ЈЕ Д ' * Ј

та кп%о што се вие оред над иљгчка.
Овие реченица, заѕисно од речеиичниот акцент,

можат и да се одделуваат со запирка.
д) Временскпте реченици кога ќе се најдат 

зад главната реченица обично не се одделуааат
од неа со заоирка: 3

Се така работеше дури не го запревме. — Тој 
ќе учи кога ќе си дојде дома. — Другар ми се кае 
«ошшко ќе наирави грешка» — Но шие весели мо- 
ментп исчезпаа штом дешето престана да ги ира~ ви шие ' ~~

на еден дел? во реч^еницата, а не се апози- 
ција или вметнати реченици, не се ^одделуваат со

Донеси ја книгаша шшо ја куиив* —
' * в? • шивмиѕѕаичл^ чѓ •* • '

момчето што го баравме* — Нему како да му падна 
товарот што го аритискаше. — Човекот шт& 
дојде ми е блток родтна. — Тогаш беше го аро- 
колнал сшарецош сиот народ шшо се наоѓал в® 
нашава зелца.—ФашасшпШе пукаана балоните што 
ги вееја гордо внашњаша над Љубљана и зборуѕаа 

силата на нашиот народ.



'48. Со запирка.се одделуваат 
р.еченвца овие реченици;

е) Причинскише реченици:/ * ..,.." • л
Денеска не можеше да се рабоши, оти 

лошо времешо. — Денеска^ не требало да се , 
дека било лошо времешо, — Не мож* в да 
на учплишше, зашто оев болеш — Ј оа 
шешка^работа, бадејќи машанаШа е основа

&ЅЉУ/УУ1/ 77/7 ^/7 ^?/7ѓ5/>П/7??/7 Л^ .__. ТУ) П &<Н е\,\рС(л<11Л. Д.^1 С \Ј ои^ииЏИоИЈп.. А 1/У/Л I/П , Л . . Ј

веќе не можам да стојам . ла нозе* — Така 
што не можеа со шааани да го ра&будат. 
досша беше таква, шШо ла не може да се

Не одам на рабоша. ако ш ми се алати.—л * * ~ .

Не ќе зборуваш така, да имаш срам и чотшшта*.. \ 
— Немаше да не фатат, ако не ^е предадоа тие 
шпиони. — Ќе аропаднеше целаша работа, аќо не ; 
беше здраваша рака на Јане Сандански. \

Не го познавам, и да го впдаж. — Не 
дама, иако имаз време» ~ Не ќе- се ѕидевме, 
беше дошол» — 1 ој беше необично јадар и јак чо 

-, иако веќе беше навдегол во шеесетташа годи 
— Не требаше да го правиш 'Шоа> дура п ш

* »^ Јл.

Белешка: Во сите случаи под в м г> завнсно од 
иичниот акцент, може да се употгеби илн да не се употре 
занирка меѓу главната н зависната речеви^а.



д) Релашивниш речешши шш® се аосамосшој
' ЈСг Ѓ чЈѓ

во однос на главнаша реченица или на еден неј-
~ " 'случа!

Ј Ј>

што. Овие' реченици ее довеќе особеност на ли

Со ѕајакнувањето на државата, која го зеде 
сето стопанство и финансипте &о своја рака, ]а~ 
шеше и нарот&та ѕласш. — Кога сшттвже до се~

€еднавме и се починавме. — Само да не го сеќава 
та.себе тој лжав, студен аоглед, што како осој-

чѓ 1 *Ѕ *г * . ' ' %ѓ

дани од помеѓу гробот на старецош извреа два
твора, што се и ден -денеска. — Му секна во 
главата една мисла, која толку го возбуди, што

иајдат пред главната реченица? т.е. кога се^во ин- 
верзнја, се одделуваат со запирка од својата глав-

Ѕ. Л ' ^ -Ј • А 'Јѓ
\ ,

на реченнца. Во инверзија често се временските»
условнитеЈ допусните, декларативните, во ретко
*/ '*-У * * * Д 1

финалиите, причинските и месните реченици.
Одвај нога тлезе од враша, Панко забележа цет

себеше облекол во нова руба» — Едно ќе го видам, 
ја дам кнтата. — Кога ќе се сврши учебна- 

> ' ќе се вратиме дома. — Да збираше се~ 
пчела мед, медош ќе беш^ ѕр. аара оката. Ако 

санагџ ладна вода, _\дојди^ лудо,..и& иладнина. Ако 
сшс0ш' милувашЦ дојда, лудо, ш вечера.'



50. Глаголскиот орилог често скрзтуаа рече- 
ници. Во тој случај тој, како зависна реченица, 
често се одделува од главната речеаица со запирка^ 
ѕко реченицзта што ја скратуаа во тој случај би

ЈГ ' . Ј . ЈГ */ • Ј */ <*

се одделила и инаку со запирка.
Одејќп така (како што оаевме така), дојдов- 

ме до една куќа. — Работејќи така, не ќе се усра- 
мите. — Офкајќи и закашлувајќи се, го советуваше 
да не оди. — Земајна обврст, ние се заветуваме 
дет ќе гп натфрлиме нормите.

51. Императивот е засебна реченица, па затоа 
тој како таква може да се одделн со запирка или 
.да не се оддели, зависно од реченицата шго нде 
ѕ по н его. Често императивот се одделува со за-

Трчај, ќе го сшагнеш. Сди, не ќе го најдеш* 
Работи, оши не ти илаќам* 1\ажимуг ако е доцна.

52. Но ако по императивот вдат реченици
д * * *

1$1го и нваку не се одделуваат од својата главна 
реченица (императивот) со заакрка, зад него не се

му да дојде. иди речи му да ЈП донесе 
книгаша. Почини се кога ќе свршиш рабоша,

а. м.

53. Во почетокот иа реченицата се гшшува». «/
заоирка зад изрази релативно самостојни, како на 
пример во вакви случаи:

Со едеп збор, Шгонерише се основнпош колек- 
шив на новото оиштество во нова /угославија.— 
По жалку, ШОЈ го извадц писмото и му го даде на

Т.



^шариош. — &ДНО одење домџ, аочна да- вта а 
&& се кара,— Со оформувањет&^ на нашиот лите- 
ратурен јазик? се кладоа темелите- на нашата на-

Т р ЧК А И 3 А П ИР;К А

Кога сложената реченица е многу раширена, 
така што да има повеќе речевични групи, тогаш 
може секоја група од овие реченици, ако сакаме 
да ја покажеме нејзината релативва самостојност, 
да ја одделиме со точ&а и запирка од другите ре-

Влегуѕаме во разрушениош Берлин* На едно 
место на големиот плоштад, некогаш иолч со 
евет шшо дигаше раце и бесно го анламираше сво~

' " Д * Д

јот фирер, сега гледаме куаовп секакво оружје; на 
друго место убаена луѓе, муниција и оружје сме- 
шано; а шаму, на крајот на улицата, се шочша 
во долги редцци заробенише остатоци од герман-

делови во кои мислата се разгледува од разни 
точки? меѓу'перирдите се пишува точка и запир&а:

Тоа не е никаква науш; такво нешто е суе-
Ј' ' чг

лерие, мпстпка; тоа е само тенденциозно ивзршу- 
жање на фактише.

Кога се цитираат по точки заклучоци. прави»
^А. . */ - ' в,

ла, решенија и општо поставки што идат една гао 
.друга, може еа крајот на секоја трчка да се кладе 
тачка и запирка. (В. стр. 55 од овој Правогшс).



1. На крајот на недовршена нлн недошѕјасме-

, синко, иа кај са? зошто
мене, иусти очи ослепеа, ќе

тко си? Што ирвмрвжиња»*,•* ^

и после пак продолжу-
, за
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|Составен со соработка на Божо Ви- 
и Рада Угринова, асистента* 

Филозофскиот факултет, Скоп|е4{
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величествен 25 
величество 25 

н 14
велможа 
велосипбд

велски 
велшанец 
венам, еш 
вентил 
веачање 38 
вепар, вепарот,

ви 5 
верба 
верчија 
верзизам 
вероЈатен 6 
веројатно 6

веслач

вест, веста 23

ви 5 
ветер, ветерот 5 
ветеринар

л Д

ветов, ветва 1Ѕ

веќавам 11

вешт, вешта
вештер
вештина

вжештам, 
ви 29 
видам, иш 
видлив 
вит^авам 
виѓам 
вие 29

Бизантија*р



'"'Ц

викнам, еш

виљушка 14 «/

виор 19 
виртубзII */

вистина 18

витез

виулица 9 
виши, а, е, и 
вкамевам, иш

вкиснам, еш
вклучам, иш «/ *

1 43

владетел 
Вааивка 9
власт

дршцн 21 
влашки

влез 7
влезш, еш 18 
влечам, еш 
влечиполи 27 
влшание 38

Ј

влог
вложен, вложенѕ 
вметнам, еш 
внатре 34 18

\лвнесим, еш 18 
внимание 38

внук 18 
внука 18

•Ј

в, во 38 
воведам,. еш
вовче

водвиљ, водвилн
водство 21 
воен, а, о 7
возвишен



возвишеност

возвишеност
возгордеам, еш
воздишка
воздух 16
возовоѓа
Воислав
Војводина
војводински
војводство
ВОЈВОДСКИ

војвоганка
——- *+Г • 4 Л. *»•» 4 4 * & *

Ј

војсководец, војско
водци 21 

војувам 
вокал ^ 
вол, волови 25 
волја, волји 14 
волк, волци 8 
волна 8
волнест / 
воловар 17 
волчки
ваобразам, иш 
воопшто 44 
вооружам, иш 
вооружен 4 
вооружение 
вооруженост 4
Воронеж 16

воскресение
воскреснам, еш
восок
воспитам 21
воспитание
воспитач
воспитувам
востание 38
востаник
восхит 16
восхитам, иш
вошка
воштен
впечаток, впечатоци
впивам
впијам, впиеш
впишам, еш
вплетам, еш
впрегнам, еш
врабец. врапци 21
врав, вравот^ вра»

вови 19 
враг, врагови 
враже 
врапче 
врастам, еш 
врата, врати? враќе 11 
враќам 
врашки 
врбувам

Ј- •/

врбуван



врбување
врв, врвот, врвови 19 
вревам, иш 34 
вреснам, еш 
вреќа, вреќи 11
врз
врзам, еш 
врнам, еш 
вријам, вриеш 10, 
'вруќ, а, о? и 
вруќам, иш

Ј */ х

вруќина•* «• ' .
вршител

вслушам 
встрана 42 
всушност 4, 44•Ј *

втврднам, еш

втор 18, 21, 
вторниќ 18, 53 
второстепенен, ^второ

степена 
вторпат 42 
вујко, вујковци

вцрвам/ иш
вчас
вчепкам
вчера 18, 21
вџаша.м 23

вшијам, вшиеш

Г
гаѓам 
газам, иш 
газер 3 
газија
галиматијас 
галициѕам 
галичанец 54 
ганѕзло 13 
гавѕам се 1 3 
гаража 
гардегоба 
гарнирам 
гарсоњера 
гас, гасот 
гасеница 3 
гѕсеничав 
гаснам, еш 
гаќерест 
гаќи 11 
гаќник 
гашник : 
Гаатемала 
Гевгели 12 
гевгелиски 
гевгеличанец 
гемија 12 
гем^џија 12
Генадија 12



генеалогија

геееалогија 
генер&л 12 
генералштаб 
гениј

географија
^^ • А •!

ЈГерманија 12 
Германец 12 
гериански 
германизација

* ^ Ј

ги 29 
гибам 12 
гигант

гиздав 
гилотина

гимназијалец 
гинам, еш 12, 34 
гипс 
глзва 17

гламна 23

гласеж
гласче 18 
гледам 33, Ѕ5

глорифика 
!, а, о,

глужд 22

гнас 
гнаса 3

гнасен 3 
гнетам, еш 
гнида 
гнијам, гннеш

го 29

говедо 17 
говедско 
говор 17 
говорам, иш Ж 
Гогољ 15 
годича, годшш?

ње 15 
годинава 
годинашен 
гозба
гојам се, гоиш



АИГТ сШ

голаб, гулаб

голтам 8 
гонител 
гордеам, еш

Госаиќ 12 
господ 21 
тосподин 
господски 21 
господство 2 :

гостам, иш

гостиварец 
гостиварски 
гостин, гости 20
шстољубив 27*/
иотвам,
ЕОТОВ

гради 3

икоа
и

греам^ еш 
гребам, еш

вови 19

Грк

грклан



гровкам

гровкам
гро&че 18
грозд, гроздот 23
грозје 24
грст, грств, грстоЈ
груб
грувзм
Груица
грутка
грцизам
Грција
грчки
губернатор
гувеам? еш

гувернер
гугнам, еш
гужвам
гулаб, голаб 3
гумно
гуља
гусак
гусар
гуска 4.
гускар
гускарница
густ
ѓушнам, еш 34

даб

46*Ј Ч/

давам. иш

дадам, еш

дактилограф
далновид

далеку 40 
да и 44 
далјан 14 
далматинец 
далматинка 
далматински 
Далмација 
дам, дадам, 
Дамјан

Ј

Данец

данскн

,, дахни 
два, иве 28 
дваесемина 28 
дваесет 28 
дваесет и пет 
дваесетти 28

дванаесет 28



ден, деновн, дни

в-тпи 90ЅА 1 О ЈИ А^С/

двоен 29

двојам. двоиш•* *
двоножец 
Дебар 5

дебранец 54 
деведесет 28

29л^^Ј

деветнаесет 28 
деветстотини 2 
деветти 28

декадент

делам, иш 34, 35, 36
делач
делегат
дележ
деликатен

Дељвиг 15
деманти
демантирам

, о, и

демнам, еш 23

ден, денови, дни 26

97



денгуба

денгуба
денгубам, иш
ден-денес, ден-денеска
денес, денесќа '.' -
дење
дерам, еш 34
десерт
десет 28
десетгодишен 21
десетина 29
десетмина 29
десетти 28
дестилирам,

дестилисам

деталист
детаљ, детали
детивски
детинство
.детски
детство
дефиле

Г Д,

дефинЛрам

децентрализќрам 
децентрзлизација

диверзија
дивина
дигнам, еш 34
дидактичар
диета
дијагонала

дијадема 
дијалект 
дијалектика 
дијалјектичар

дијамант
дијаметвр
дијафрагма
дикт^рам 33 
дилувијален
дилувиум

диња, дињи 15
диплбма
дипломат
дипломација
дисаѓи
дискредитАрам
дискутАрам
дисонанца
дисциплина
диференцијал
дифтонг, дифтонзи



дишење
-^Г

(Дл^у АѕД \-/СЈ д-Тж * ЛГ

длабок 3
иш

Днеп.ар 5 
Днестар 5
доаѓам
доајен 9
добар 5
добивам, аш
добијам, добиеш 34
добиток, добици 6
доближам, иш
добрина
дрбррвечер
доброволец
доброволечки

доброутро 
- доведам, еш 
довека 41

иш
' * 1 '

довчерашен 
догањам 
договор
додаток, додатоци 
додевам 33 
додека 41 
додолу 41 
дожд 23
дождалец

дојам, доиш 34 
дојдам, еш 5 дошол 
докѕј 41 
докрај .41
долг 8
долговечен
долен
должам, иш

должина 8 
должност

долу 40 
домѕќин 
домаќинство 
домашен 
донде 41 , 
донекаде 41

допати 42 
допирам 33 
дописник
дописнички . 
допишувам
дополеам/, иш

дополнение
дополнет
допрва
досега 41'



досиб 9

достапен 
достоен, достојна

дотерувам 33• »/

дотука 22 
доход 16 
доходен

дошлак 
г

дрвце

, еш

дремнам, еш

држам 34 
држан 
дробам, иш 34

другпат 21, 42 
друштво 25

веички

дујам? дуеш 34,

дуќанџија 
дух 16 
духовен



6

ѕе '6

и

21 ИЈС!ОЈ



евтин
евгинија
егзактен
егзарх
егземплар
•егзистенција
Египет
египетски
Египќанец
егоизам
Еголин 9
еден 9, 28
единаесет 28
еднаш 20, 41
еднипати 42
едногодишен

едновремен
еднозадруго
едноличен
едномесечен
еднообразен
едноок

н

едночудо
еж
езеро 13

екипаж

екот
е

експлоатација 
експлоатирам
екстаза

ела 9

елек 
електричар

елен 9

Елш
елннист
Елица
елка

епопеја
епбха 
ергела
Ердељ



Ерм.енеци

Ерменија
Ерусалим 9 *»/
есеј, есеи 
есен 9 
Есенин 9 
есеноска 
есенски 
еснаф 
еснафски 
естетика

етапа
етикета
етнологија
етнолошки^25
еуфемизам
еухологиум
Ефимија 
ечам, иш 4

жабји, а, о, и 
жал
жалам, иш 14 
жалба-14"
жалови-т, жалевит 17

жилест

жалосен, сна 24
жалослив
жалост

жаргов 
ждр.ебе 24 
жегавица 
жед
жеден 7 • 
жедост, жедност, 7 
жедувам 
жежам, еш 
жежок, шка 
желад 3 
железница 
железничар 
железнички 
желка 14 
желудник - 
женам, иш 34 
женење 
жерав, жерави 
живеам, еш- 33 
живеачка •
ЖИВ07, ЖНВОТОТ, ЖИ-

вотта 23 
животиаа, дем. живо-

тин^а
животно, животни 
живина
жилест -

103



житие

житие
жнијам, жниеш 
жовијален 
жовијалност 
жолт 8 
жолтеам, еш 
жолтица . 
жолчка 8 
жртва 8л

жртвеник 8

заб 3
забзвам, аш 17 
забавам, иш 
забележам, иш 
забелешка 
забец, запци 3

авам, аш 
заборавам, иш 
забранам, иш

завојувам

загаснам, еш.. 
заглувнам, еш

\Ј *

Загреб

заедеички 
заедно 
^зем 7 Ѕ 18 
заемѕм 7 
заемен 18

о*а<*атт1агза^аци>р '

зајмам, зајмеш
заклучам 13 -*/

заклучок, заклучо- «/ * ^
о 
О

:, еш, аш 
заколам, еш
заколнам» еш
законит 
законитост

104



!7

залаче

зѕменик 
замисла
замок, замци 
занает 7 
занаетадја 7 
занимање

западнревропски

заради 40

за*ржам, еш '8 
за'ркам
за'рскам 8. ••

Запад'53
35

зассл*ам, еш.
•застапам, иш
•застапник
'застапништво

заткулисен*/

еш 21 
заЉатам

зацврстем, иш 24 
зачеток, зачетоци 6

збирш 33 
збогум 41*/

зборувам 33в. •/

|-» тт та *•» Г-Ј ттг ѕа г-ѕ ѓ~г ѓтч О ?«• т» ат. Лздив? здивот, здиво-

здивнам, еш 3

зелка 14 
Зекир. 12



земам, аш

земам, аш 36 
земам, еш, зедов,

зел, земел 18 
земја
Земјата 52 
земјишен 
земјовлѕделство 
земјоделед 6 
земјоделство 27 
земјопосед 
земјотрес 
Зета 
зетски 
зеќанец 
зилје 14 
зкма 53 
зиме
зимовиште 18 
златест 
злочест 
злочивец 
змев, змевот, змево-

ви 18 
змевче
змеј, • змејот, з мејови 
змија, змијо, змии 9 ' 
змиин 
змиски 9 
змијулче
знам, знаам, знаеш 33,35 
значење

зол, зла 
золва 8 
зоолбшки 25 
зошто 44 

24
иш

зреам, еш 24 
зреење 
зрел 23

Ѕака 13 
Ѕана 13 
ѕвезда 13 . 
ѕвер 13 
ѕверам, иш се 
ѕверски 13 
ѕверство 13 
ѕвечам, иш 13 
ѕвечалка 13 
ѕвиска 1 3 
ѕвоеам, иш 13 
ѕвонец 13 
ѕевгар 13 
ѕемвам, еш 13

1 О

ѕиври 13 
ѕид 13
ѕидар 13 
ѕирнам, еш 13
ѕирка 13

§1 
ѕ? 
ЅЈ 
Ѕ^

и
и 
и 
и
и
и
и
и

р 
ѓ
^
I
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измрзнам, еш

ѕјрцала 13
ѕрцки 13 
ѕунѕм, иш

•Ј *

ѕуница

и 29
иако 10, 44

3

играм, аш
1

идам; еш, идел
идеал 
идеален
идеализам,

мот 5
идеен, идејна 
идеја 
идент^фицирам

идиот 
избирам ЗЈ 
извесен, извесна 24 
извес^гувач 
.извештај, извештаи 
изгнијам, и^гниеш 
изгорувам 33 
шдадам, еш 35 
издавач
издание .

издаток, издатоци 
издигнам, еш 
издигнат 
изедам, еш 
изедначам, иш 
изженам, иш 
изживеам, еш 
изжнеам, еш 
изжнијам, изжниеш 
изжулам, иш
иззаборавам. иш* *
иззавиткам 
иззагинам, еш 
иззаграда^, иш 
иззаклучам, иш 
из^акраам иш 
иззалеам, еш 
вззамрзнам, еш 
иззатворам, иш 
иззатнам, еш 
иззобам,
изѕемнам, еш 13 
взѕидам
изѕирам 
излез 7 
.излезам, еш 
излишок, излишоци 
измеќар- 
измрзна-м, еш



изна'ргам

изна'ргам се 8 
изнесам, еш 
износ
изобилие •

>аел
Изрзелец 
изр&елски

изучување
•Ј <ѕ

изџвакам

Илинден 27 ? 52
илинденски 53

.

илјадамина '28

илје 14*р
илустри| 
иљач 14

Иљо 14

имењак

инѕков, инаква, о, и, 31

нец

ин&устрија 10
*У Л *>

индуетријал& 
инлустриски

ивицијатиза 
гс
а

ивен

т



ИН енца

мивиЈЈвм, ИШ
иселам, иш 
исекнам, еш 22 
нсечам, еш 22 
иситнам, иш 
исквжам, еш 
исказ

:алапам ? иш •"•"«"Ј еш

искачам, иш
искашлам

, еш,

исколчам, иш

искосам, иш
искривам, иш 
искршкамљ

:, еш

ислушам

Исландец

ислушам
исмеам, еш 
испадам, иш 
испаднам, еш

:, иш 
^спалам, иш

исаечам, еш 
испит

испишам, еш 
исплавам, и.ш 
исплакнам, еи 
исплачам, еш 
исплетам, еш

исплискам



исповед, исповета

исловед, исповедта 
исповедам, аш 
исповедувам 
исполнам, иш 
исполнение 
исполнувач 
испразнам, иш - 
испратам, иш 
испраќам 
испрашам 
испржам, иш 
испррдадам, еш 
иставам, аш 17 
иставам,- иш 
истанчам, иш 
истап 
истапам, иш

истегнам, еш

иетерам 21 
истечам, еш - 
истинам, еш

7

истнскам 
истааам, еш 24 
истоварам, аш 
истоварам, иш

исток, Исток 53 
истопам, иш
мсториски 9

источен
Источнб прашање

истраам ? еш 
истранец 
истргам 
нстргнам, еш 
истребам, иш 
истрезнам, иш , 
истресам, еш 
истрижам, еш 
истријам, истриеш 
истрошам ? иш 
истрпам, иш 
истружам, еш 
иструјам, иструеш 
истр.чам 
истурам, аш 
истурам, иш

исушам, иш 
исфрлам, аш 
исфрлам, иш 
исхрана 1 6 
исхранам, иш 16 
исцапам 
исцедѕм, иш 
исцело 
исцицам 
исцркам
исцрпам, еш



исчадам, иш 
исчезнам, еш 

"нсчекам

исчепам, иш 22 
исчепкам 
исчешам 
исчешлам 
исчешлан 22 
исчис ; ам, иш

иитжЗ. 1ЛД

«сшетам
исшијам, исшиеш 
'исшилчам, иш

анец 
италијански

итно 17

ја, ак. од таа 29

•Јабрдко 8
.•јавам' аш•& '

јавам, иш•* '

5
јавеам, еш 18 
јавор 17 .
•Ј Ж^

јаглен 3

јаглење 
јаглнка

ам 3 иш
агне

јагнешко 
јагула 4

јадам, еш ѕ јал, јадел

е
јадица 3' 
Јадранско 
јаже 3

4

јазол, јазли 6

јанѕа 4, 13 
јаауари 52
•^ *ѓ> *

Јапонец

11



јапонски

јарешко
јарица
јас 29
Јасна Полјана
јатна
јатрва 4, 8
јачам, иш 4
јачина .

•јачмен- 4

јѕчменица 
језуиГг 53
Ј »/

Јемен 9
Јена 9
јера.рх, јерарх-ија
јереј

9
јоргован 17 
југ, Југ 53
Ј •/ ' */

југозапад 27 
југојЈсток
ц/ ЧГ

Југославија 8
*/ Ј1

југословенски
Ј ч/

јули

112

г^! I

ка

е
квдрав 3 
кажам, еш 
кажувам 33

ј-годе 31

каменее, камена 22
камење 15



камен-ќумур 
канам, иш 34 
капавица 17 
капам, еш (се) 3 
капина 3 
кшиталист 
капиам, еш 
карабнн 
карактер 17 
карактерев 17 
к,

каршилак 5 
касам 3

каеационен, касациона

:, еш 34
кат

катиљ, :кати^и 
катник 3 
катода 
католик • ' , 
католиштво 
кафе 19
кафез 19љ

8 Македонски правопис

качество 
кашлам 13 
Каштанка 52 
квалификувамл */ 
'Б/Р! 1/Р1АТ1 1/Р1ПЈ\С1, НСјиА, КС О

Ј1 '. Ј ' -I

Кемал-паша 27

кибрит 12

кивнам, е,ш 
Кидрич 12

килим 12 
кило

кинам, еш

кирија 12
д. Ј

Кирил 12

киснам, еш



китам, и ш

китам, иш 12
китка 12
кифла
кичевец
Кичево
кичевски
клавам 33
кладам, кладеш 3§
кладенец
клањам
клас, класови, класје
класен, класна^
класификација
класифицќрам
класно-свесен
клаузула
клепнам, еш
клиент '
клише, клишеи
клопче
клоцнам, еш

клукнам, еш»* »
клун 13
клуч? клучеви, клу- 

чови 13, 26
кљакам 14

кнегиња 
кнежевина

кнез

книжевност 
книжнина 
ковам, еш 9 аш

ковче
ковчег, ковчезн
кога
коефициент

|, а, о, и 
кој, која, ное, кои 31

|, кои-годе 3]
којшто, којашто кое 

што, коишто
колам, еш 
колбас 8

колега



колкам 8

колку-годе**
колкупати 42 
колнам, еш 
коложег 27

Кољо 14

комискЈа

комунизам, комуниз- 
мот 5, 53

к

конкуренција
*1 » -3 ,

конституѓСра!*/ *

контрахирам

к 
конф
конф 
конф



конфор

конфор 
концентрирам
концерт 
коњ, коњи 15 
коњак
коњанвк
коњски
коњушница
коњче 
кооирам

Кореец, Корејц? 
Кореја 
корејски 
каректор 8л &

корекција 8

8

косам, нш
^осење
косовар

костен, костење 
костим

кочанец
Кочанн
кош ; кошови ?

ви 17, 25 
кошула 14 

Ј еш

та 9 Ѕ 26

краткотраен 27 
Кратово

крвопнец 
крвче
кревок, кревка 9

кредитирам 33
, еш

лево

А. Ј

10
14

16



лез, леи

криќавец
крлевче 18 
крлеж 
кројам, кроиш

А Ј ' Ј,

крст ? крсти, крстови
круг 4

А *Ј

кружам, иш
1 ./

Крушово 
Крушовската репуб

лика 
крушовчанецд *Ј

к^шам-, иш 34 
крштење 38

Ј ј— •

кујна 
кукавица 
ќулоар 7
култивирам

Куманово
купам, иш 34 
купувам 33, 35 
купувач'. 
Курбав-Бајрам

курзив 
куртоаз^ја 7

кутнам,, ешв/ ' .
куќа ? куќи 11
куќен
куќница

лаѕм, еш 
лабооаториум

1 ЈГ Ј

лав
лавнам, еш 
лавовски
лага, лаги 4

*—^ т

лаѓа, лаѓи 
лажам ѕ еш 
лажен 
лажица 4 
лажлив 
лајкучка 27

Ј */

лакот, лакти 6 
лампа, ^амба 
лани
лапавица
ластовица 
лачам, иш 3 Лвов -' 
леа/ леи •

1 ЈЦП 

/



, еш

лебед 
леводесно» лево

десно 43

, еш 34

;,.иш 34 
лека-полека 43

лејпам, иш
лепнам • еш

летнам, еш 
лето 53 
леток, летци 6 
леќа, леќи 11

ливада, ливади, ливаѓе

ливче 18

лижам, еш

лизнам-, еш 
лилјак 14 
лилјан 
Лилјана 14

•Ј

лимон 15

лисник
лист, листови, лисје
листокап 27

лихва
лицеј 5 лицеи 
лицемер 27 
лицемерен 27

ловам, иш

Ловќен 12 
логика 
Лоѓ 12

лој
лорнет 
лост
лотарија
лубеница 13

*Ј



луѓе 13
•/

лулка 13«./

лупешка
•* . 1

о
О

о 
О

љубам, иш

љубезен. 
Љубен 14 
љубимец

*г •

љубител
Љубица 
љубов 13, 14 
Љубојно 14
љубопитен

чо 1 4
е 14

маам, еш (се) 
мавам 
Мавар 
мавнам, еш 34 
мавтам 21 
мавца 18

магија 12
*9

магистер, магистерот
магичен
магла 4

мадру 3

маѓосник 
маж 3 
мажам, иш 
мажење 
жазнам, иш 
мѕј

мајестет 
мајчин*|
мака 3



македонски 53 
макнам, еш 
Малај 
Малаец

малку 40
*/

ност

малолетство

малоумнбст•Ј

малу 40 
малумжогу 43 
мана

манифестирам
мануфакгура
Манџурец

Марија. Маријо 9
* . *1 ' Д Јг

мариовец

120

мариовски
<ѕ 1 О < Ј 2,

марксистичко-ле
тмчки 27 

Мариопољ 15

1/ЈО

маска 4

Уает, -маста 23 
Матавуљ 15 
матам, иш 
математика

:атен 3

материјал 10 
матернјален 10 
материјалќззм, матср*

* Ј ' I

јализмот 5 
материјалист 
маузолеј, маузолеи 
мачам, иш 
маченик 
маченички
мачите/1



мачнотша • .-•I
машки
маштеа 19
маштеница
меана
мев, мевот, мевови
мевце

медзлјбн 
Медеја

меѓа, меѓи 11 
меѓу 11

меѓусебен 
меѓутоа 18, ,43 
мекост
мелам, еш 34 
менам, иш 34 
мевувам 
меншевизам 16 
меншевИк 16 
мењавам -

' Л

меродавен 27 
•месам, иш . 
Месечината 52 
местен, месна 24
метам, еш 
метар 5

метеж 
метил 
метилав 
метнам, еш

меќава
меур 19

Мечкии Камен 50

мигнам, еш
миеш 10, 3

милански . 
милијарда 29 
м^лион 28 
ми.ли6нит 29 
милја, милји 14 
Милјана

Ј

милосен 24
милослив
милосрдност
милосг
милувам

*/

минам, еш 
минато 
минијатура 
министер 5 
министерство

121



миоизба

миризба
миризлив 
.мирис
мисиовбр 
мисла 1 4
мислам, иш 14
мислител 
мистифицирам

г
И * *• Т1 Ѓ"\ Л Т? ѓ^ "1митрнлсз

Митровден 27

јевич 12
Ј

младост 23 
младотурски 
младотурДи 
мнение, мислење 38 

7, 23, 41

многуброен, многу-
ЈЅ. Ј

МНОГубрОЈБОСТ
•/ А Ј

многугодишен
многустран
многупати 42
множество 24
мнозина
мов, мовот, мовта
мовче 18 
модар 5 
можамѕ еш

можеби 44
можен
можност
мозок, мозоци 6
мој, моја, мое, мои

Ј ' Ј ' '

молам, иш 14 
молба 14
молзам, еш 13, 34

молител 
молкнам, еш 8" 
молкум 41 
молња 8 
молснам, еш 8 
молчам, иш 8 
молчелив 
момок, момоци 8 
момче, момчиња 26

* *1 (~*

Монголија 
монотон, монотона 
мораво-вардарски 28

^море, мориња 26.
'морепловство 27

морфиум 
мост 23
мотивирам 
мотовило 
моќ

122



5 ИШ

мрднам, еш 
мрзнам, еш 

, иш

мува, муви 19«/ ^ «/

4 Г* 
^ _ А ,5

мудрец 4
4

4
4

музеј, музеи 
мунѕоеам 13 
муслиман 53 
мустак, мустаци

мустаќ, мустаЅи,
•Ј ' . Ј ': 1 2

мухамеданец

набабрам, иш 
набавувач 
наберам, еш 35

амед

набијам. набиешЈ '

набој, набоиЈ '

навасам 33
навеам, еш 
наведам, еш 
наведнам, еш

навијам3 навиеш 
навик, навици

навистина 18 
навнатре 42 
наврам, еш 
навратам, иш



навреме 43

навчас
нагдавам, иш
наголемо 42

вагоре-иадолу 43
наготово
нагризам, еш
нададам ѕ еш 22
еадавам
надалеку 41
надвивам
наддавам
иаддавање
наддадам, еш 22
надахнам. еш
надахнат
надв^-натрн
иадвеаатри
надве
надвор 41
надзорешен
Н5Ѕ ДоС* [ЈСод оОС Г
надградбз 
надевам 
надеж 20 
надесно 
надземам, аш
надземам, еш

надмудрам, иш
надолго 41

еаеднаш 41 
о
7

а п^*д

7 
наемен работник

назаем 
наздравам. иш
на здравје 
наземи 
назорум 41 • 
наѕирам 13 
наѕрам, еш 13 
наѕрнам, еш 
наизуст

најадро 
најдам, 
најдолу 42

најјарко 
најјасно 
најјунак
најмалку

124



наручек* */

накај 
накап&м, еш 
накаеам 
наковална 17 
накрај 42•*• »Ј

намера
намесник
намесништзо
наместен
наместо
наметнам, е^

м, еш 
нанесам, еш

наоѓам 11, 16, 19

? еш

, еш42"

напиеам 33 
напишам, еш
напладне 42 
напнам, еш 
наполно 42

направа 17 
направам,

•на пример 45

наречница

телен 27 
наручек 24

А 0/

121



?насекаде

насекаде 42/
населба
шселение
насила
насилништво 25
насилство

наследство 
наслов

насмеа 19

насмевка 
насмевнам, еш 
насолзам, иш 
насон 
насоне 
насорема 40

насрчам, иш 
наставам, иш 
наставка

цаставнички 
настан
настанам, еш 
настап 
настаоам

126

настинам, еш

Настрадин-оџа 27
настрана 41
настранам, иш
настрвам, иш
насуво
насушен, насушна
натака

натиснам, еш 
натисок

натфрлам, аш 
натфрлам, иш

19, 21 
натчовек 
натчовечки 
нахија

нација
национален 9 
национално-ослободи 

телен
национал-шовинизам



кл*аО51Г'оаНаС

нашироко 42 
наштесрце

ак, мн. од ние 29 
, ак. едн. од таа 29 

неарен 26, 45 
небет-шеќер 27 

бран 45л

невозможен

/вегов 31

недела 14, 53

недоволен 
недоделкан

недостапност

недостоен, недостошаЈ"

недостиг

недугав
нееднаков
е

независен

незаменлив 
незапаметен



незнаен. незааша.

незнаен, незнајаа 
незнаење 
незнатен
неизвесен, неизвесна 
неизвестен, ееизвео

тена
неизјаснет 
неизјаснетост

неизлечив
еензлеадвост 
неизмерен

А

неизразим 
неискажан

45•*- "^

нејзе, дат. од таа 29
нејзин ЗГ
нејќам, -еш
нејќев, еше 11, 32, 45
ееканет 45
&Л V- Л^ V/ Д и. 1-Ѕ-А

некој, некоја, некое,
веши 31 

векојпат 42 
неколку 40 
неколку мина 
нели 44
нељубезен 

128

немам 54 
немислим /
вемој, немојте

немоќ (= слабост)
немоќев (= слаб)

немошен, нембшна 
(= болен) 24

немошница 
ненадеен, ненадејна

ненадминат

ненапиен 45
ненормален 
необичев
веобуздан

неодолив
неодреден
неопходен
неопходност
неосетлкв
неоспорен,
неотстапно

непарен 
непишан
непобедлив



нигде

шен. 
н

ЈШВ

неправда

престаен, непрестај-

вепријател 45
вепријателски
веприличен
вепромевлив
непушач
непце

неразбирањ^ 
неоазГ

н&разрешлнв 
неранимајка 2 7

16

жвесев^ несвесна

несврзлив

несовесен, несовесна

несреќа, несреќи 24

нетрпение
неубав 26, 45
неубедлив

неумолив 
"неупотреблив*•? *
кеуспех. неуспеси*? ' Ј-
-неустрашлив

Ј 1 ^

нечист 45
нечистотија
нечовечен
нечовек 45
нечуен, нечујна 45
нечуен, нбчуена
нешто
нив, ак. мн. од тие 2

\м 
:, а , о? и 31

кигде
9 Македонскн пра'вои#с.



м.? еш 
*, а, е, и

низок, ниск;а

никнам, еш 
>гаш 20

шкоја» никое, 
никои 31г 

никој-вигде 3 1
Ј

никојпат

иишалка . 
нишанам, иш 
нишлија, нишлии

Ј *

ништи
НИ.ШТО

о, н 17

2?
новоселски 27 
новост 

>га, нозе 13

ногавица

ноември 
нож, ножови,

ви 17, 26 
нокот, нокти

Норвежанец 
Норвешка 
норвешки 
носам, ио1- 
носач

4, ИШ

ноќевам

а 1
иќешен

нужен, нужма, 24 
нунциј-

нурнам, еш



_дата
обата, обете,*>•
обзијам, -обвиеш

ооврзам, еш

иш

ооем
обемен, обемна 
обесчестам, иш 
обесчестен
•обештетам

објектив 
објектќвен 
обѕир 13- 
обѕирам' 13

1

обичај, обичаи 9 
објава
објавам, иш . - 
објало
објаснам, иш
објаснение
објасвувам

Ј -Ј

област
областен, обласна
облечам, еш
обмана

обновам, иш
обопштам, иш
обравче
образ
образец, обрасо 
образован
образование 38д

образување 
обрастам, еп 
обратам, ишДГ '

обраќам
оброт 
обрнам, еш

ооујам, ооуеш 
овде . "•- 
овдека



овој, оваа,- ова, . овне

овошје
©вошка 
сшца

» 21 
:» а, о, е

*вче Поле 50
втепелски, 27

*
1Г* Т1Г #Ѕ ТТп ѓ"\ тгч ТЕЧФ Г\ г уЛаВ, ОГЛаВИ

!3

огра-
ѓе 11 

^ еш

; еш
^, иш

ЈЗ, одаи
м, иш 16

адамеа 22, 23- 
одамнешее 
одберам,, еш

одбијам, одбиеш.. 
одблесок, одблесоцв 

лизу 4 1

, еш

одвиеш, 
:, одвишоци 

оавратен. &
одвреме 43 
одгатнам, еш
одговарам, аш 
одговор 1 7
одговорам ? иш

оддадѕм, еш 
оддалеку 41 
оддалечам,. и ш 22

, иш, 22, 35.

оддолжам, нш 22 
одолжам ? иш 22

оддома



ти с

Ш

1^ -пи

тз ':



сшекнам, еш

омеквам, е ш
сшеквување 
ов, она» о, и 29 
оизков» онаква 31ѓ -

оваму 40*-{

онев-озможам, иш
Оеега 16
Окегин 1 6
онемам, и ог
оној„ о наа, она, оние 31
онолкав "•
онолку 1 4*/

опаанам, еш 
опаку 4 0

пашам, е ш

, опера-

опкнок» опинокот,
ооинци 6

, иш

опвт
опитев
опиум
опкода 
оинам, 
опозицвбнен, опозици-

.34

ополновсоштам, и ш

оправдавие 
опрѕ
ОПО1

опсадам, иш I 
опседнам» еш -|

отеипам, еш
опстанок
оптичар
општ
онштество 24
општолржавен

т, а ш, еш
организационев, орга-

17
^ ореви, 7, 18 

орел, орли

ц оризот 20

„ ороводци 2)
ортома 20



отшм, еш

4.
4"4

оружам, аш 
оригвнал

: ? еш

.етление
освоиш

М» ИШ

ослабам, и ш 
ослепам, иш 
оследеам, еш 
ослободузање. 
Осман-паша 27 
осмадам,.. иш

2Ѕ . 
освшна 2 9

Јснишш, оснрвувам 
основачки •'
остав.ам, аш 1 7 •. " 
оставам, и ш
'оставам, еш • •• •
останат . ''.-•"

острам, иш
1ИЛО

'остаток, 'остатоци

осудам, вш -1$ ^ ?

оеуден 
осуш .7, 28 
осумдесет 28

осумнаесет 28 ..

отаде 41
1, аш 

иш
отечам^ еш 
отндам, еш 
откај 40 
откако 41 
откачам, и ш 
откинам, еш 21 
атклОоам, иш 
отклучам, и ш 
откога 4 1, 44 
отколку 4 1/44 
откосо 4 1

;ј 41 •

открвјам» откриеш

отмам» еш

135



отпаднам, еш

отпаднам, еш

отпечаток, отпечатоци
отарвин
отров
отрувач, отрувачка

& *Ј Ј Ј. *ѓ '

отрујам, отруеш 
отсега 4 1

отстапам, иш 
отстапник

4
4

4
отсуствувам 4»ѓ Ј

оттншам 22 
оттогај 42

иЈ

оттргнам, еш 
оттука 22
оттурам, аш•/ д. '

оттурам, иш 22 
отцедам, -иш 
отцепам, иш 
отцрпам, иш

о г* -\^ О V

оќелавам, иш
оќорам, иш' 
оЉ 19\Ј \лЈ Д. V/

официјЗлен
офкам 19

еш 19

очаен, очајна 
'" ,м, очаеш

очекувам
*ѓ

046)

очила
очув, очуви. 
на) ошто 30

14 
падамѕ иш 33

о 
О

и, еш 
паѓам
пазарам. ишЈГ '

пазува, пазувн 19



Паќси

лакосе) 
пакост

а 4

га

певица

* 4*4М* јЈц^ ^ н* Л—* ——

парбл; »

партиец, партијци 10
Л Ј Д |ѓ

паотиен, паотиши 10
партија 
пајртиски 9

4

партнер
пасам, еш • •
пат, д'атишта, 'Патје 3

патен, патна 
патент

ѕц, патци-"

патомис
1сец

ГТ *3 Т ЃУЅјЈГ 4Па I рИќ Ј

патријаршиа
аГ ' * д ' .Јс - 

П а^ТТ! 9 ^ ТТГ9И 11гштрици]

Ч У

П ^2 V ТЃ V У /1Г^ Ч П ѓ^ 'тгч 
аЦИШИСТ • •

пеав/1, еш 10; 34

невец 
ѕвииа-
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педагбг

педагог 
педе.сешша 29 
педесет 28 
педесетти 2! 
пејсаж 
пекол 
пеколен 
пељте 1 4
пељуш 1 4*ѓ

м, аш-(ее) 
пењоар 16 
пењушка 1 5*х-

пеперуга 
перам» е ш 34-
перг^шект • 
пердув, пердув-и 18 
первод • '

еш

перо» пера

перфект 
пес ? „пци 26

оесок... песоци 6ѓ '

песочен 
оет 28 • -
П _ Г" 

ѓР1 ТГ ^11Г\' >

Петгодиш-ен плав 21
петелка
петииа, петмива 29
петмесечен
петааесет 28
гаеток, 'оетоцн 6, 53
иетокрака
п^толсѕтка

петшати 42 
17

петстотен 29 . 
иетстотвни 28
оеттги 28 . 
пет-шеесет 29
пет-шеснаесет 29 
пет-шест 2 9 
пет-шестотини 28
Пежчево 16 
иечалам,. 
печалба 5

138



речалбар 5 
печам» е ш
печатам, иш 
печиво 
печка 
пешвик

пигмеј, пигмеи 
пиедестал

пиетет 
пијавица

;> пиеш 9, 10 ,37

пвлешно

н
(= шарен) 

•писател -
п,ишам„ еш, ав, ан. . . .- . ЛЅ-" Ј1 »- •-«• Ј Ј

пилитам» иш , • 

плавам, иш

> еш
, олам-ење, пла-

мен>а 15 . . '• -' • ', •

пламенен, пламева -22 
пламнам, е ш. 
плавина, планини, пла-.

ниње 15 
п.ласнав^ ? еш 
пласт» пластови, пласје 
пластам, иш.
пдата
олаќа^ плаќи 
плаќам 11 
шшадм, еш 
плашам, иш

пледоаје 
плејада • 
нлеме, племиња 26

пленство
плетам,. еш 
плетиво 
плетќа ! 
.плеќест 
плеќи -. '. 
плешка 
пливач '

мш •; 
плодороден 27



пдршт, плошти

ллошт, плошти 
ллоштад
ллујам, плуеш

13 
еш 34

пл

П н ̂КУ ("*&/* ѕв гар»1т 1 *Ч *>! у СЈ&аоСЦ 4 О
иѓ

плускам 13
*ѓ

•ш&ачка.-14 
лљачкам

лнеума
ч&пнеума' 

пнеуиатологи|а
-Ј . Ј

ца
Ј

, еш 
аш

._-,.™-, ИШ
повелб<а 14
^ _ _ .~ __.._ 1 -7 •

по

17

весмо
повест
повеќе Н, 42 
•ловијам, повиеш
гт-гч п*-* т«по
повластам, иш 
повласген
Поводеници 50,

ПОВОј, П ОВОИ
в* '

поволен

, иш 
, иш

погаѓам 11

подавам
.м, еш

податок, податоци 6

подбивам, аш 
подбијам, подбиеш

подбудам ? иш

подвивам 
подввјам, подвиеш

подврзалка 
подврзам, еш 

, иш

поддадам, еш
поделба
подетален



подземам, еш

подјармувам 
подлец, подлеци 
подрачје 4 
подол, подла 
подршка

подујам, подуеш
поезија
поента
поетичен

пожртвован 8

поземам, аш
поземам, еш 18
познавам 33
познавач
познаник
позиание
познанство
познат
поим, поими 7

појавам, иш 
појавувам 
појадок, појадоци 
појам, поиш
појас

полномошво

појата 
појдам, еш 
поканам, иш 
поклонам, иш 
поколение

покрај 40

покривам

псжријам, покриеш* *г ' а

покуќнина 11
поле, полиња 15,-26
полека 42
полжав, полжави 8
полиглбт
политичар
политички
полјак 14 
Полјак, Полјачка
полјанец 
полјанка
полк 8 
прлковник 8
полководед, полко- 

водци
ч полн 8 
полнам, иш 
полнодашник
полномошно



долнолетен

полаолетен.
-лолнолетник
лолиолетство
•полеоќ 
подов

ѓч 1 7 О<\
^

полог, полози 13
полошки 5

лолугодае
г

4ѕолумесец

пољка 14
шмалку 
поминам, е ш 
помнам, иш

лсшошен, помошна 24 
змошник 24
зрош 

вджошница 
понада • 4
понадам, иш , . 
шжатаму 40 
понеделниќ ЅЗ -
понекаде 42

л о

понекојпат
понуда 4

, иш 
поодделно 
попарам, иш

попосле 
поправам, аш-

популарен

м, и ш

порака
порачам;
.порачка

Порече

п, порои 
портрет 
Португалец

португалсет



прав

.аоручек 4 
поручник

Д. ч/

зпосатка ' 
посее, посна 24 

•оима
поси-нам, иш

последица 
лосматрач
посовреме 4<ј 
дост, пости 23

1вам, иш- 
лостам, иш 
постапам, иш

постелам, еш 24 •
постепен
постепено
постојам, постоиш_
лостојаа
пот,

потаму 40

потковам, аш, еш'потоа 18; 42- •'•'•' •
ПОТО.МЦИ' 6'

лотпирач.
по*полковник

поторвм, еш *ел

потсетам» иш

потсмеваал ; 
потсмев 19 
потстава 17 
потставам, иа 
потстанам, е .ОЈ 
потчинам, иш 
поука
пофалба 1 9 
пофатам, иш 
поход 16 
поцрнам, иш 
лочесен, почесна . 
почест
почеток, -почетоци 6 
починам» јеш

п-оштам. <еш . ;. • 
поштеда. 7 '/• :• • 
поштозашто 4 3
прав, п равот-, 'правтг: 

правози 18 -

«ѕ-,
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прав

прав 17 - 
праеѕм, иш 17
правец,, правци • ; 
правина, правини/ гфа- 

више

Прага
праз
празен, празна -: 24.
празнам, изш

_ п. <празнвк 24• • 
практика

;км 25

прасвам,, еш - 
прат, оратови, пра

1 " * ' I

ќе 4,- 11 • 
пратгш, иш 
пратеник
праќа, праќи 
праќам '11
прашање, .прашањѕ
прашки-
праштила•г

Првн мај 52

првнам, еш

јски 53
првпат 42 
првут

љ «/

, п.рев-6дна
еш- "

еред 38
давам
давач

редавнички • 
редавство
редание

дадам, еш 35

предвидлив
нредводник 
п 43

^редедо

предимевѕ
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, еш 13

преминам,- евд
жт 4
, еш

Прењ 16
>азам, иш
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17, 23
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пченмца 23 
отеезотеи 2: 
пченка 23
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радиум 9
усI/
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24

• дости 23 
раѓам 11 
разберам, еш

збудазд' иш
љѓ . «

развшам, развиеш
* ^ е а-

» еш



, 12

Г Ј-49
рамен, рамна

рамнам, иш 
рамнииа 23 
рамшдушен* +/

23

н
ркмнотежа

зана 'Ѕ 
[, иш 34

расадам, иш 
расам^ нш 
расвирам, иш 
раседдам

раселам, иш 
рзсеадм, еш 22 
расипам, еш 22 
раскажам, е ш

расгсвасам, иш
раскивам, еш 
раскопам 
раскостам, иш

иш 
, иш

распашам, еш

расоравѕм, аш

распредел м, иш

, И(Ц

раставам, иш 
р&стам, еш • 
растворам, а.ш
Г ЈГ *

растворам, и ш



расучам, еш

расцепам, иш

расцутам, иш
д. */ ѓ

расчереч м, иш
расчешам 
расчешлам 22 
расчешнам, еш

расчденѕм, иш

рашшам, рашие^Јг Ј ' г

раширам, иш 22 
раштркам
рашумам, иш

редам, иш

41 
, е ш
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бља, рубли 14' ( ^

^син, Русиа' 
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1, 11
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иш
ница

, еш

ИШ

саатчиш
саоја^
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аООТЅ % ••

сабот^жа

, ИШ

са
са есен

4

саиоопределам^ и ш;
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самоубиство
*Ј

самоуправа
\Ј Ѕ.

сандак
са ноќ 32

С «Ѕ $"4 С8 1 ИМТЈ !3 <1р<1јЛ1АЈа

сарај, сзраи
сатиричар
сатор

•с.ваќа, сваќи II

свеќа, свеќи 11

16
свврам, иш

свнрвам, ешд '

своеволност

своес

свој, своја, свое, сеои



Сврлиг 14 
свртам, нш 
свршам, иш 
се 32 ' . ... 
сеам, еш 10, 3; 
се&деа

1 'Н,1О

сеаероќсток 27

сега 
седам, иш

седмина, седуммина 
седнам, еш 
седум 7,- 28

29

сеедно 32

секаков, секаква

секидневен 27

секој, секоја, секое 31

секаам, е

Селечка планина &0

семе, семиња

ссмоќен 
сенарник

4

ч

н
Сенокос 27 
сеопшт 
сепак 32

сер
Сергеевич 12

серибзен 
серибзност
сесветски 
сесојузен 3!

сесрден



еетам, иш

е$ уште • 
сечам, е ш 
сечиво 
Сибир

еибирски •• 
сиво-бела 28 
Сивчо 52 
сиже снжеи
Сијам . 
Сијамец

Ј8МСКИ

Силјан
еммоол

, еш 23 
син, сињ

еиноќа 11

енот, сета, сето, 
'снте 9, 32

сиромаштија

еитнобуржоаски•/ вг

сицилитнец

сјаам, еш

, еш 

1а 4
скеле
&~*> р« ѕ\ Скитм- 50
скитнам, е ш

склон, склона
склоност^ . 
скокеам, еш

скоојанец, скопјани

, еш



ам, иш

РТПС 111

Словенин,- - Словени

словенофилство

, еш

смеќавам 11

смок, смоци ?

смрт, смртта, смрти
8, 23

снаа, снаи ^
, иш
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свабдувам

снабдувам 
свабду'1ван»е '

лѓ

снабдувач
снага 4

2 ѓ% 0
сновалка 
сновам, еш 17 
сношен, сношна 
сношти

, сои
, еш

сојуз

7
7 

согласувам (се)
•Ј . -. \ '

н

созвездне 
созвучје

, еш
сојуз •

СОКОЛ, С0КОЛИ, СОКЛМ'6'
сол, солта 14 
солам, иш

солзам,- иш
солист

сомвевам (се)

сомнителеи 
иш

Сонцето 52- 
сончам, аш (се)

сообразен



сопернчк 
сопинам 1 5

а м рѓп Ш* ^.лДД1

11

соседен 6 
соседство 6

I, 42

составам и ш

2,

спанаќ 1 2

силвќанец

состојам, состоиш (с.е)-

, иш
?

спроведам, е ш

соротавувам (се)
Г ./ ; \ /

, иш ;
СЛИ1

срамеѕ! 24
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сремскн 53

срцебиење 
стадиум»*

стакло

сѓзденот^1 * **" » • Ѕ»Р »* V-/ ^-

сто и педесет
ш

стол



столбец, столпцн 8 
стомина 29

етввогалка 27 42 -' 
I 
9^&е*3

етравот. стра-* ' *

стравотија 19

страк- 4дг

страна
м, иш

етрачка 24

страшлив 
етрашливост-

етреа, стреи 19

II Мзкедокскн

строј, строеви 26 
стројам, строиш 34

* ч! ' Д

строфа 
Струга• */

стружам, еш 
стружан ц 
струја, струи 
Струмица 
струмичанец, 
струмичкн 25, 53

* -Ј '

Струмичко Полед **

струп, струпови,
струпје 

струшки 
стршен, стршни- 
студија, стуади 
студирам 
су јект 
субјективен

•? Ј

суд
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Т1Ј А 1

творечки 25
творештвсу 25

тежиште 
тежок, тез

ТI

тенденцијѕ*^

тенденциб:

тенекнја тенк' 
тенок, т'е
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Твбеванец

Твбевавец
тивнаѕа, еш 18
тивок, тизка 19
тигар,- тигарот, тигри .
Тиквеш
таквешанец
тмквешки
тилје
тања
тшранин
ГГЈ1 «»'№1« * ГГ АЈѕи I у ла

1/

жка.ам, еш
тлеам, еш

^тоалет
товар 17
товарам, аш
трварам, иш 17
тотај, тогаш
ТОЈЈ таа, то*«, тие29,30
токмам ? иш
токмоглав
токмовожечки
токму 40 •

•Ј

толкав 31
телку 14

1/

толкувам
то/Псување
телкувач

14/

толкувѕа 13
толч.ам ( еш 8 ;

толчннк 8
Тољо
Томшич 12"
тон^жа
тонам, еш
топам, нш
топломер 27
топограф
топол, топла
топлам, иш
тт%п п ѓ» п глI уриСДи
точам, иш
точен, точна
тонка
траам^.еш '10, 33
траба 4
трага -
трагичен
трагички 25
Трајан 10

1 *г

трактат
транспаре^т
трасн^м.-, .еш
трат 4
тратам, иш
траќам 11
Трбовле 14
тргн-ам. еш 3-4* ' ^

трговец 17
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туѓ

трговија 
тргов*
треба

еѕ

третина 29

тригодишен

29

гп Ш
тркалест 2 
тркало 
трње 15 
троа 
тровче 19

ао 7

трошам, иш
трошќдѕа 13

трпам ? иш

трпнам? еш

1 /лч1"" 
ш



тукуречи 43•ѕ Ј г

тукушто 41
пѓ */

турам, а ш-«/ * '
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е 12 
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ќеЉ 12

ќешки 
ќилибар
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ќосе 12
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умрам, еш

умрам, еш 
Уагарец 
Унгарија 
унгарски

н

м, иш 
уплав 18 
уплашам, иш 
управа 
управник 
упростам, иш 
упростен 
уредник 
уредништво 
уривам
*Ј 4 ,

урнам, еш 
усво"

усетам, иш
ушлба 
усл-ов • 
усмев •' 
усмевам • 
усмевнам, еш

успеам, еш 
усдевам ЗИ
успех, успесн 16, 19

ц

учам, иш



нданмент

>алба

-фатам, нш 
аќам 11

филолбшки 25 
филџан 19

'ИНСКИ

фирентивец

фитиљ, фнтили 19
фисиултура
оишек

оотелја, фотелји 14 
оранк, франко! 
Франк» Франки

и
^енг; френгови 

френска (кошуда
* * \ иЈ

фрнзер

1
кнам, еш

иш
ндвмФнт

16?



фустан 1 9
фута 19

А •>

учам, иш

хагиографЕиа
•*- А Ј

Хајнрих '16
хаос

хегелијанец 53 
хбксаметар, -хекса- 

метарот

хемвја 16
•Јхе'

хе

херОЈ, херои
Ј- 1Ѓ ' *

»вина 
херцеговски

хетероген, хетерогенѕ 
хигиена

7

хотентбтски 5Ѕ
храбар 5, 16 
храброст 16

* А

храм 16л

храшпелш продуктв.

ватка
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Цоногорка

Црно Море

црноока 27 
црноречки 27 
црпам, еш 24 
црпка 24 
црпнам, еш

цут 
цутам, иш

чавка 21 
чад 
чадаи, иш

чам

Чан^ев 9 
чардак-боја 27

челад9 челадта 21, 23

чеперок, чепероцн
черга 24
чергар
чесен
чест
честам, иш
четворен 29
четворица 29
четврт 28
четвртина 23
четврток
четиво 7
четири 28
четириаголник
четириесет 28
четириесет и пет 21
четиринаесет 28

Чех, Чеси
Чехинка
Чехословачка
чешам
чешел 14
чешлам
чешки
Чешка

чешнам, еш
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, еш

чиј, чија, чие, чии 
чиеовнички 25
чир, чиреви, чирови
чнст .
чистам, иш
чистокрвен 27
чистота •
адтална
читам 7
читанка 7
читање
читлив
чифлиг, чифлизи
чифлигар
чифлигарсгво
чифликсајбија
чичо, чичовцн
чкивам 23
чкрапја
чкрипам 23
чкорлав 23
чкртам 23
чкрткам
чкулав 23
чмаам, еш 33
човек 17
човексљубје
адвечен
човечки
човечност
чсвештво 25 :

чсрап, чорапи 
чорбаџилак 5 
чувам 
чувар
чувствителен 
чувсгво 
чувствувам 
чудовиште 17 
чујам, чуеш 10, 
Чуките 50 
чукнам, еш 34 
чун, чунче 8 
чучнам, еш

џабе
џавкам
џале
џакам
џам
џамадан
џамбаз
џамија
џбарам 23
џбарнам, еш
џбурам
џбурнам, еш
џвакам 23
џвакнр.м, еш
џвркам
џвркнам, еш

34, 35
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Правописот на некои согласни групи .... 22
Правопис на некои наставки ....... 24
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II. ПРЕГЛЕД НА ФОРМИТЕ
Членот ............... 25
Именки ............... 2Ѕ
Придавки ............... 26
Сложени именки и придавки ....... 27
Броеви ............... 28

Глаголи *............. 32
Глаголски форми ........... 34

^илози ......... а .... 40
Пишувањето на други зборови и партикули . 44

III, ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЗБОРОВИ 
ОД ЕДЕН РЕД ВО ДРУГ ........ 45

IV. УПОТРЕБА НА^ ГОЛЕМИ И МАЛИ БУКВИ 48

Прашалник . . ... . . ,' . Ф . . . 55
Извичних: ,; ' . . . . : . . . . . , . . 56
Две точки ..'.-.. - .'.:", .... . . 57
Пауза . , . . • . Ф. - . . . / . . . .* . 58



Запирка меѓу деловите на реченицата ... 62
меѓу реченици .'...-,.... 65
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Стои Греба
22 19 оделент одделеше

10 — чис&п —чес&и

47 1 с
47 3
53 6 славјанофалп
ЅП 1 0 .. "62 1о ил-. или у
64 15 ^од
71 26 себрше
79 .18 АвШралијалец АвсШра

	4 авшодиШаш авшодид&^т

V

88 12 Восанец 
94 2 глоѓам

109 6 пслушам да се ис
126 18 цашрчам натрчам (се)
148 30 процутам процутам.иш
155 7 Селеч&а планипа Селеч&а Планина
166 14 ТурсЈса Турџија
168 26 усмевнам, еш усмевнам, еш (се)

При Коригирањето се допушгени овие грешки при пре- 
вееувањетона зборови:стр.24—упрр-стување м< упрос-стува- 
ш; стр, 'Њ—фа-Шшес&и м. фа&шпчес&и; стр. 71

При аечатешето изн^саи букви и знади на интероутаднја 
несе излезенн или се искршени. Читателот ќе може лесно


