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1. НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ 

 
1.1. Предмет и задачи на науката за јазикот. Науката за јазикот се 

вика општа лингвистика. Денес, таа претставува систематска наука што 

го проучува јазикот како систем со сопствена структура. Основни зада-

чи на науката за јазикот се: да се проучат природата на јазикот, структу-

рата на јазикот, функционирањето на јазикот, како и методите со кои се 

проучува јазикот.  

1.2. Природа на јазикот. Јазикот има општествена, знаковна и пси-

хичка природа. Општествената природа на јазикот се согледува преку 

употребата на јазикот од членовите на едно општество. Јазикот и опш-

теството се наоѓаат во заемен однос. Не постои јазик без општество ни-

ту, пак, општество без јазик. Исто така, не постојат т.н. прости јазици, 

затоа што секој јазик е добар сè додека им служи на членовите на ко-

лективот што го употребува тој јазик. Со јазикот човекот ги искажува 

своите мисли, желби и потреби. Преку поврзаноста на јазикот со мисле-

њето доаѓа до израз психичката природа на јазикот. Знаковната при-

рода на јазикот се однесува на претставувањето на секој предмет или 

на секоја појава од стварноста со одреден јазичен знак. Јазикот на чове-

кот има ограничен број знаци, но сепак, и покрај  тоа, можностите за 

комбинирање на тие јазични знаци се неограничени. На пример, во јази-

кот има ограничен број гласови, но со нивна комбинација се создаваат 

голем број зборови. 

1.3. Структура на јазикот. Јазикот е систем од знаци со сопствена 

структура. Секој јазик се опишува како единство од форма и содржина. 

Значи, јазикот има форма (јазичните единици од кои е составен, а тоа се 

гласовите, зборовите и речениците) и содржина (се однесува на значе-

њето што го имаат јазичните единици). Структурата се дефинира како 

целина составена од делови во која секој дел зависи од другите делови, 

односно сите делови на таа целина меѓусебно се условуваат. Во струк-

турата на јазикот се разликуваат три нивоа: ниво на гласови, ниво на 

зборови и ниво на реченици. Секое ниво претставува одделен засебен 

систем што е составен од повеќе единици. 

1.4. Функционирање на јазикот. Во однос на функционирањето на 

јазикот се зборува за две главни функции на јазикот: комуникативна и 

спознајна. Јазикот е средство за комуникација меѓу луѓето, членови на 

еден колектив. Преку јазикот човекот се спознава себеси и светот околу 

себе. Преку овие две функции доаѓаат до израз и други функции на ја-

зикот. 

1.5. Методи за проучување на јазикот. Основен метод за проучу-

вање на јазикот во лингвистиката е систематски опис на јазикот преку 

одделни лингвистички дисциплини: фонетика – го проучува образува-
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њето и изговорот на гласовите; фонологија – го проучува гласот како 

смислоразликувачка единица со сопствено значење; морфологија – ги 

проучува формите на зборовите; синтакса – го проучува комбинирање-

то на зборовите во поголеми зборовни целости (синтагми, реченици); 

лексикологија –  го проучува јазикот од гледна точка на неговиот зборо-

вен состав; зборообразување –  ги проучува начините за образување на 

зборовите; семантика – го проучува значењето; дијалектологија – го 

проучува јазикот од гледна точка на дистрибуцијата на одредени јазич-

ни особености на одреден географски простор итн. 

1.6. Лингвистиката и другите науки. Лингвистиката се поврзува 

со другите науки што ги проучуваат човекот и неговата дејност, како и 

со науките што ја проучуваат комуникацијата. Заемниот однос на линг-

вистиката со долунаведените науки се реализира преку семиологијата 

(семиотиката) која се дефинира како општа наука за знаците што слу-

жат за општење. Според семиологијата, секој систем од знаци што слу-

жи за општење се нарекува јазик. Лингвистиката се наоѓа во меѓусебен 

однос со следниве науки: a) со науките што го проучуваат човекот како 

организам, на пример, антропологија, биологија, анатомија, физиоло-

гија, а преку неа и со акустиката како гранка на физиката; б) со науки-

те што ги проучуваат мислењето кај човекот и пренесувањето на ин-

формации, на пример, филозофија, психологија, социјална психологија, 

формална логика, кибернетика и со теоријата на информацијата; в) 

со науките што ја проучуваат активноста на човекот во општеството, на 

пример, социологија, наука за литература, естетика, етнологија, ис-

торија, археологија и др. 

 

2. ЈАЗИЧНА СПОСОБНОСТ, ЈАЗИЧНО ЗНАЕЊЕ И УПОТРЕБА 

НА ЈАЗИЧНОТО ЗНАЕЊЕ  

 

2.1. Јазичен знак. Јазичниот знак е единица на јазикот. Една едини-

ца на јазикот може да биде јазичен знак само ако претставува единство 

од форма и содржина. На пример, зборовите се јазични единици затоа 

што имаат своја форма и содржина. Зборот к-н-и-г-а има форма, однос-

но материјална страна, а тоа е низата од гласови. Формата се нарекува и 

означувач. Содржината се однесува на поимот што се означува со низа-

та од гласови. Содржината се нарекува и означено. Јазични знаци се и 

гласовите и речениците.  

2.2. Јазикот како систем од знаци. Јазикот е систем од знаци што 

служи за комуникација меѓу луѓето. Систем означува организирана це-

лина составена од повеќе единици. Во системот единиците влегуваат во 

различни односи и имаат своја функција. Системот на човековиот јазик 

е составен од ограничен број знаци (гласови) и правила за комбинирање 
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на тие знаци, а од тој ограничен материјал, потоа, се создаваат безброј 

знаци (зборови), од кои, пак, се создаваат безброј знаци (реченици). 

Постојат и правила за комбинирање на тие знаци. Секој јазик создава 

свој систем, на пример, стандардниот македонски јазик, претставен пре-

ку својата азбука, е систем од 31 буква или 31 глас. 

2.2.1. Јазична способност. Јазикот е универзална и вродена способ-

ност на човекот, карактеристика што ги одликува сите човечки         

суштества. Јазикот сфатен на овој начин е потенцијал, односно мож-

ност. Секој човек се раѓа со способноста, односно со можноста да упо-

требува одреден јазик (поседува говорен апарат, сетилен апарат, цен-

трален и периферен нервен систем и сл.). Вродени се општите предис-

позиции да се проговори на одреден јазик.  

2.2.2. Јазично знаење. Јазичното знаење не е вродено. Тоа се стек-

нува низ процесите на учење и усвојување на јазикот, најпрво во семеј-

ството, а потоа во образованието, низ средствата за масовна комуника-

ција и сл. Детето што е изолирано од општествената заедница во која 

живее, нема да проговори на ниту еден јазик. Значи, поседува јазична 

способност, но поради изолираноста, поради непостоење на контакт со 

други човечки суштества со кои би можело да комуницира и да ги изра-

зува своите желби и потреби, нема да може да ја реализира таа своја 

способност. Постојат два вида јазично знаење: компетенција на код и 

компетенција на комуникација. Поимот код се употребува за секој сис-

тем што служи за комуникација, вклучувајќи го и јазикот. Под компе-

тенција на код се подразбира знаење на правилата на кодот на сите ни-

воа (знаење на единиците од фонолошко, морфолошко, лексичко, се-

мантичко, синтаксичко и текстуално) и знаење на правилата за комби-

нирање на овие единици и за нивна организација во единици од пови-

сок ред (на пример, правилата за тоа како од гласовите да се создаваат 

зборови, од зборовите синтагми и реченици, а од нив текст). Компетен-

ција на комуникацијата значи знаење на компетенцијата на кодот, но и 

на правилата за избор на јазични средства со оглед на нејазичниот кон-

текст. Нејазичниот контекст ја претставува нејазичната подлога на ис-

казот или на текстот, односно околностите во кои се реализира комуни-

кацијата, на пример, бројот на учесниците, кој, што, кому, кога, во кои 

околности му соопштува, со која намера и сл.  

2.2.3. Употреба на јазикот, односно на јазичното знаење. Надвор 

од индивидуите што го употребуваат јазикот, тој останува само како 

потенцијал, односно како можност. Човекот прави избор од јазикот и 

селектира еден конкретен јазик со кој ја пренесува пораката. Тој кон-

кретен јазик се нарекува говор. Во секојдневната комуникација не се 

користат сите јазични единици, туку се прави избор во зависност од 

многу фактори што учествуваат во комуникацијата.  
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2.2.3.1. Јазик – говор. Јазикот е апстракција чие постоење е услов 

за меѓусебна комуникација на луѓето. Тоа значи дека јазикот е сопстве-

ност на колективот што го употребува и никаде не е конкретно оства-

рен. Јазикот е колективна особеност. Неговото седиште е во мозокот на 

секоја индивидуа од еден колектив. Јазикот со текот на времето се раз-

вива и се менува, но, сепак, тој настојува да ја одржи организираната 

целина во која секој знак си има свое место и своја хиерархиска поста-

веност. Во јазикот се систематизирани јазичните можности и потреби 

на дадена општествена заедница. Говорот е конкретно остварување на 

јазикот. Говорот е индивидуален, зашто секоја единка во дадена опш-

тествена заедница на различен начин го употребува јазикот. Секоја 

единка на свој специфичен начин ги реализира систематизираните мож-

ности на јазикот. Во говорот доаѓаат до израз личните потреби на един-

ката да го употребува јазикот во различни области, но и да ги изразува 

своите мисли, ставови и желби. Говорот е динамичен и променлив, тој  

е моментен и неповторлив. Говорот на секој поединец се темели врз ја-

зикот и е поврзан со моментот на зборување.  

2.2.3.2. Говор – писмо. Бидејќи говорот е динамичен, моментен и 

неповторлив, еднаш кажаното не може да се зачува долго време, ниту, 

пак, трајно да се обележи. Писмото претставува начин за визуелно 

претставување на говорот. Со помош на писмото, јазичните пораки се 

пренесуваат во просторот и во времето. Пишувачот може да се враќа на 

пораката и да ги заменува веќе употребените знаци, сè додека таа не ги 

отслика неговите желби и потреби.  

2.3. Креативноста на јазикот како систем од знаци. Креативноста 

на јазикот се покажува преку фактот што единствено човековиот јазик 

им овозможува на членовите на колективот, врз основа на ограничен 

материјал (гласови) и врз основа на ограничен број правила за нивно 

комбинирање, да создаваат неограничен број зборови. Креативноста на 

јазикот се согледува и преку следниве негови карактеристики: а) Јази-

кот е променлив во времето (може да се јават нови поими за кои се соз-

даваат нови зборови); б) Јазикот функционално се раслојува (во завис-

ност од ситуацијата во која се наоѓаат зборувачите и во зависност од 

целта на комуникацијата се користат различни јазични средства); в) Ја-

зикот може да се употребува во сите непредвидени ситуации; г) Јазикот 

може да се менува во формата во која се појавува (на пример, говор, 

писмо, Брајова азбука за слепите лица); д) Јазикот е систем од знаци 

што е кооперативен со другите системи од знаци (гестови, мимики, 

проксемички), односно јазикот ги надополнува другите системи од зна-

ци (на пример, кога се зборува, се гестикулира со рацете, се прават раз-

лични мимики со лицето, што имаат значење на одобрување или нео-

добрување, на потврдување или непотврдување на кажаното, на чуде-
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ње); ѓ) Учесниците во комуникацијата, употребувајќи го јазикот, не за-

висат ниту од временската ниту од просторната дистанца (јазикот може 

да се употребува меѓу лица што се просторно и временски оддалечени 

меѓу себе); е) Јазикот има различни функции. 

 

3. ЈАЗИКОТ КАКО СИСТЕМ ОД ЗНАЦИ 

 

3.1. Природен јазик. Јазикот е природен систем од знаци. Тоа значи 

дека  јазикот се одликува со карактеристиките на системите создадени 

по природен пат историчност и неповторливост. Историчноста се од-

несува на тоа што јазикот има сопствена историја и е во тесна врска со 

развојот на човекот. Неповторливоста се однесува на фактот дека ниту 

еден систем од знаци не може да се поклопи со друг во историјата, од-

носно не може да се повтори во историјата. Природни јазици се оние 

што се развиле по природен пат, спонтано, на пример, македонски, ан-

глиски, француски. Природните јазици уште се викаат национални јази-

ци и тие може да бидат живи или изумрени. На пример, изумрен е ста-

рословенскиот јазик. Природните јазици се употребуваат во усна и пи-

шувана форма. 

3.2. Вештачки јазик. Вештачки јазик е систем од знаци вештачки 

создаден од човекот во определен временски момент. Вештачкиот јазик 

нема природен и спонтан развој. Тој има карактеристики како и природ-

ните јазици, но не се совпаѓа со ниту еден од нив. Секој вештачки јазик 

во својата основа го има природниот јазик. Најпознати вештачки јазици 

се есперанто и интерлингва, кои имаат едноставна граматика, лесна 

фонетика и прецизна лексика. Вештачки јазици се и техничките јазици, 

односно системите од знаци, што се употребуваат во одредена наука 

(математика, биологија, логика и сл.) заради прецизност во изразување-

то. Еден вид вештачки јазици претставуваат и програмските јазици во 

компјутерската технологија и тие служат за комуникација меѓу луѓето и 

машините (сметачи) и меѓу машините и машините (сметач и сметач). 

3.3. Национален (општонароден) јазик. Јазикот со кој зборуваат 

сите припадници на еден народ се вика национален или општонароден 

јазик. Со националниот јазик се служат припадниците на различни дија-

лекти во нивната комуникација. Македонскиот јазик е национален (оп-

штонароден) јазик за сите Македонци. Националниот јазик е разновид-

ност на народниот јазик (на народните говори). Иако не постои еден на-

роден јазик, зашто народниот јазик го сочинуваат народните говори, се-

пак, во лингвистиката се прифатени и се употребуваат термините наро-

ден говор и народен јазик. Значи, терминот народен јазик се однесува 

на сите народни говори. Општонародниот јазик има две варијанти: не-

стандардна варијанта и стандардна варијанта. 
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3.3.1. Нестандардна варијанта. Нестандардната варијанта на оп-

штонародниот јазик се остварува преку неговата неофицијална употре-

ба и функционира преку дијалектите (локален говор) и преку социолек-

тите (говорот на одделни групи луѓе – ученици, студенти, лекари, ин-

форматичари, занаетчии, рибари и др.). Карактеристики на оваа вари-

јанта се: незадолжителен изговор на гласовите, едноставни и непотпол-

ни реченици, лексика со изразена експресивна вредност и многу фразе-

олошки изрази. Своја примена, оваа варијанта, наоѓа во усна форма, а 

поретко во пишувана форма. 

3.3.1.1. Дијалектен (народен) јазик. Дијалектите се резултат на те-

риторијалното раслојување на јазикот и се карактеристични за група 

зборувачи што се обединети на географски, историски и општествен 

план. Како и стандардниот јазик, и дијалектот има сопствен граматички 

систем и фонетски и лексички посебности. За разлика од стандардниот 

јазик, народниот јазик не е нормиран. Народниот јазик (различните на-

родни говори – дијалектите) е основа на стандардниот јазик. Стандард-

ниот јазик и дијалектите се наоѓаат во заемен однос. Стандардниот ја-

зик и дијалектот се разликуваат најмногу во гласовниот систем и во 

лексиката, а поретко тие разлики се јавуваат во синтаксата. 

3.3.2. Стандардна варијанта. Стандардната варијанта на општона-

родниот јазик е официјално средство за јавна комуникација. Таа има 

функција на стандарден јазик. Се јавува и во усна и во пишувана фор-

ма. 

3.3.2.1. Стандарден јазик. Стандардниот јазик е нормирана вари-

јанта на општонародниот јазик. Тој е стабилизирана, наддијалектна 

форма, заедничка и задолжителна за сите зборувачи на одредена оп-

штествена заедница. Стандардниот јазик се употребува во уметничката 

и научната литература, во администрацијата, во училиштата, во печа-

тот, во радиото, во телевизијата и во сите области на јавното комуници-

рање. Дијалектите се основа на стандардниот јазик. Стандардниот јазик 

се изградува врз основа на еден или група говори што се издигнуваат до 

степен да станат основа на тој јазик и тие говори се наложени од кон-

кретни историски, општествени, традиционални, политички, културни, 

образовни и други фактори, значајни за дадена заедница. Во основа на 

стандардниот македонски јазик се централните говори.  

3.4. Поимот стандарден јазик – литературен јазик. Поимот лите-

ратурен јазик е поширок поим од поимот стандарден јазик, а тоа значи 

дека овие два поима немаат исто значење. Поимот литературен јазик се 

врзува за јазикот на уметничката литература, а тој, во голема мера, от-

стапува од нормите на стандардниот јазик. Во јазикот на уметничката 

литература може да се сретнат зборови што не се прифатени од стан-

дардот, како на пример, жаргонски единици, единици што му припаѓаат 
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на сленгот, вулгаризми, дијалектизми и сл. Тоа е резултат на авторската 

слобода и визија за оформување на појавите од стварноста во фикција. 

Има голем број уметнички дела напишани на дијалект или во кои, во 

голема мера, преовладуваат дијалектни зборови, како, „Крпен живот“ 

од С. Попов, „Пиреј“ од П. М Андреевски и сл., а кај Р. Јачев, се забеле-

жува пишување поезија дури и на дијалект, за да се истакнат изразните 

можности и на дијалектот. Значи, стандардниот јазик е потесен поим од 

поимот литературен јазик, иако во основата на уметничките дела е 

стандардниот јазик. Препорака е отстапувањето од стандардот во 

уметничката литература да се однесува на говорот на ликовите. Во ос-

танатиот текст треба да се почитува нормата на стандардниот јазик.  

 

3.5. Активности: 1. Текстот е напишан на дијалектен јазик. Напи-

шете го на македонски стандарден јазик. Потоа, диксутирајте за разли-

ките (одредени зборови и карактеристични гласови).  

...Јазикот јет средство, со које није познаваме, шчо мислит, шчо осе-

ќат и шчо сакат нашијот собеседник. Да сочуат некој својот народен ја-

зик и да го бранит као светијња, значит, да останит он верен на дуот на 

својите предедовци и да уважаат сè, шчо имаат они напраено за својето 

потомство. Да се откажит чоек от својо народен јазик, значит, да се от-

кажит он и од народнијот дух. Милоста кон народнијо јазик јет наш 

долг и наше прао. Ние сме должни да милуаме нашијот јазик, зашчо тој 

јет наш, исто така, као шчо ни јет наша таткоината ни. Није имаме и 

прао, осем долгот, да браниме нашијот јазик и тоа прао ни јет свешче-

но. Секој, кој шчо напаѓат на нашијот јазик, ни јет исто таков наш не-

пријатељ, као и нападачот на нашата вера. Верата и јазикот, тоа сет ду-

шата на једен народ. Значит, да се откажит једен народ од својот јазик, 

се велит, да се откажит он и от сам себе и својите интереси; се велит, да 

престанит да гледат на себе со своји очи, да судит за себе и за друзите 

со својот ум и разум, а да чекат укажајње за сè от страна. Једен народ, 

кој шчо изгубил својот јазик, мјасат на једен чоек, кој шчо изгубил па-

тот и не знајт от кај идит и кај одит, и кој шчо не знајт зашчо одит вамо 

а не онамо или тамо...  („Неколку зборој за македонцкијот литературен 

јазик“ –  К. П. Мисирков);  

2. Текстот е напишан на стандарден јазик. Предадете го на Вашиот 

роден дијалект. Потоа, диксутирајте за разликите (одредени гласови, 

карактеристични зборови).   

...И еве пак ме фаќа безволноста! Сè ми е глупо, магловито, безвред-

но. Зошто борбава? Тие, безумните неверници, исполегнале горе по 

карпите и ко хиени чекаат да нè сотрат нас, долу во клисурата што сме 

запнале не знам зошто, да поминеме токму тука кај што тие демнат, 

врескаат, убиваат. Што сме запнале да поминеме токму овде и каде нè 
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води патот откако ќе поминеме? Не постои победа. Сè е толку привре-

мено и нестабилно. Пред мене се тркалаат глави што без своја волја за-

минале од сопствените јадри тела. Невернички но и наши. Гледај како 

смртта ги изедначила. Паѓаат низ стрмнината, со шлемови, без шлемо-

ви, сите со бледи, искривени лица. Крв тече незапирливо. Боже, што 

треба да сторам? Што треба воопшто да се стори во ваква ситуација ос-

вен да се вришти, да се мава, да се сече за да се истера најстрашното од 

нас, стравот?... („Смртта на Дијакот“ – В. Михајловски);  

3. Текстот е извадок од романот „Крпен живот“ на С. Попов. Прочи-

тајте го и откријте ги разликите меѓу стандардниот и литературниот ја-

зик (особено во лексиката). Кажете кој употребува нестандардни зборо-

ви. Дискутирајте за функцијата на нестандардните зборови употребени 

во извадокот. Потоа, препишете го извадокот на стандарден јазик.  

... ‒ Шо да права мили боже: ‒ се тапкаше сама кога го донесуваше 

ова решение. –Да си го остава слепо чупето, ќе ми а к’ни душата додека 

е живо! Да го прата на даскал, ќе ми се смеат виа орјатки, селанките. 

...Бино и  не се зачуди кога Доста рече добро утро, бидејќи знаеше дека 

е таа шетана жена и ги знае сите редишта. –Шо се домачи, невесто, до 

мене? Или Неда нешчо а бараш? – праша Бино, иако се присети зошто 

може Доста да дојде дури од горно маало. – Море, шо се домачи, браче 

Бино. Ете и јас лели су пуста мајка, мак да ме опале. Ете дечињата ми 

втасаа за на чколо. Дојду да ми дадиш еден ум. Ете, Толето ми втаса, 

ама Нешка дури ми помина. Шо ум ќе ми дадиш ти? Јас сакам и неа да 

а прата кај тебе. Ќе а примиш ли дека е женцко и дали не ќе згреша? Би-

но знаеше от Доста е разбудена жена, ама дури толку, да сака женска 

челад да праќа во училиште кога од двесте селски машки деца идеа од-

вај дваесет, не му се веруваше. И почна да ја фали нејзината смела пос-

тапка: ‒ Как ќе си грешила невесто! Блазе си ти на душата кога мислиш 

така за твојте деца. И што е тоа лав дали ќе су а примнал? Една, една 

нека биде. По неа в година ќе дојде друга, трета и така народот ќе се 

пробудуа троа, по троа. Ногу убаво си намислила. Ете, во понеделни-

кот, боже здравје, јас ќе и собера децата, ќе го отвора училишчето. До-

веди и ти обете. Та, машала, тиа твојте како близначиња изгледаат. Па и 

тебе не ти е далеку, ќе и правиш дикат дури да се научат... 

 

4. ФУНКЦИИ НА ЈАЗИКОТ 

 

4.1. Функции на јазикот. Јазикот служи за комуникација на луѓето 

од одредена општествена заедница. Секојдневно, со помош на јазикот 

се пренесуваат многубројни пораки. За да може да се реализира кому-

никацијата, која е комплексен процес, потребно е да постојат: испраќач 

на пораката, примач на пораката, порака, содржина на пораката (однос-
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но порака која нешто соопштува), код или систем од знаци (испраќачот 

и примачот треба да познаваат ист систем од знаци), канал (физички ка-

нал или психолошка врска меѓу испраќачот и примачот). Секој од овие 

фактори исполнува по една функција во јазикот, па, според тоа, посто-

јат шест функции на јазикот: референцијална, емотивна, конативна, фа-

тичка, метајазична и поетска. Тешко е да се најде вербална порака која 

има само една функција. Функциите во пораката се преплетуваат, но 

структурата на пораката зависи од доминантната функција, па според 

доминантната функција, се определува и пораката.  

4.1.1. Референцијална (содржинска) функција. Оваа функција уш-

те се нарекува денотативна, когнитивна или спознајна функција. Таа се 

однесува на содржината на пораката. Оваа функција дава објективна, 

точна и прецизна информација. Таа е најчесто главна функција во секо-

ја порака, зашто кога се зборува, всушност, нешто се соопштува или се 

добива определена информација. На пример, Земјата се движи околу 

Сонцето, Молекулот на водата содржи два атома водород и еден 

атом кислород. 

4.1.2. Емотивна функција. Оваа функција се нарекува уште и екс-

пресивна. Таа се однесува на ставот на зборувачот кон она што тој го 

соопштува. Зборови со помош на кои се препознава оваа функција во 

јазикот се извиците, на пример, леле, ајде, уф, ах, о и сл. Но оваа функ-

ција се остварува и со помош на други зборови што се додаваат во текс-

тот, на пример, Атомот на водата е составен од два убави атоми во-

дород и од едно мало атомче од кислород, со помош на интонацијата и 

сл. Една порака, со помош на интонацијата, може да биде изговорена на 

различен начин и притоа,  доаѓаат до израз различни емотивни нијанси 

кон она што се соопштува.  

4.1.3. Конативна функција. Таа се однесува на односот меѓу при-

мачот и пораката. Оваа функција во јазикот може да се препознае преку 

формите за обраќање и преку формите за заповеден начин, на пример, 

Пишувајте!, Не зборувајте!, Бидете внимателни при пополнување на 

тестот!, Граѓани да сториме нешто за поубава и почиста Битола и 

сл. Испраќачот го наведува примачот да преземе одредени дејства или 

го контролира неговото однесување. 

4.1.4. Фатичка функција. Оваа функција се нарекува уште и кон-

тактна. Таа може да се забележи во пораките со кои се започнува, про-

должува или прекинува комуникацијата, на пример, Да му дадеме збор 

на последниот денешен гостин, во пораките во кои се проверува кана-

лот, односно дали е разбрано кажаното, на пример, Ало, Ало, или Еден 

два, Еден два, во пораките со кои се привлекува вниманието на соговор-

никот или се потврдува вниманието од негова страна, на пример, Ме 

слушате ли? и сл.  



20 

 

4.1.5. Метајазична функција. Оваа функција се однесува на одно-

сот меѓу кодот и пораката. Оваа функција се среќава во науката за јази-

кот. На пример, Што е ова? Ова е кукла. А е самогласка. Дојде Марко? 

Кој Марко? Оној од вчера. Ако е сврзник. Секогаш кога на испраќачот 

или на примачот на пораката (или и на двајцата) ќе им се укаже потреба 

да проверат дали употребуваат ист код, во центарот на вниманието вле-

гува оваа функција, на пример, Не разбирам што сакате да кажете 

(примачот на пораката), Знаете ли што сакам да кажам (испраќачот). 

Секој процес на учење на јазик, а особено на мајчиниот јазик, користи 

метајазични операции од овој тип. 

4.1.6. Поетска функција. Таа го означува односот на пораката кон 

себеси. Во една песна, на пример, и покрај тоа што се добиваат инфор-

мации што ја покажуваат референцијалната функција, таа функција не-

ма да биде доминантна. Секој обид да се сведе поетската функција на 

поезијата или да се ограничи поезијата на поетската функција претста-

вува симплификација, односно упростување. Поетската функција не е 

единствена функција на поетската уметност, туку само нејзина доми-

нантна функција. Епската поезија, ориентирана кон третото лице, на 

пример, ја вклучува и референцијалната функција, лирската поезија, 

ориентирана кон првото лице, е поврзана со емотивната функција. По-

етската функција е мошне сликовито објаснета преку примерот што го 

дава Владовиќ, анализирајќи ја песната „Круша“ од Б. Конески. Рефе-

ренцијалната функција се однесува на информациите за крушата која, 

како плод оставен во природата, ќе изгние, односно на информацијата 

за распаѓањето на органските материи. Поетската функција во песната 

се забележува во поврзувањето на крушата со душата на поетот, во из-

разувањето на поетовото чувство на беспомошност од неминовната 

смрт на живите суштества. Оваа функција може да се сретне и во секој-

дневниот разговор кај одредени луѓе што умеат на сликовит начин рас-

кажуваат одредени настани.  

 

4.2. Активности: 1. Покажете ја референцијалната функција во ог-

лас, рецепт или весник; 2. Најдете соодветни примери на лирски песни 

во кои ќе ја покажете емотивната функција на јазикот; 3. Изберете еден 

збор и обидете се да го изговорите со различна интонација и притоа, 

опишете ја емотивната состојба на зборувачот; 4. Изберете текст по 

сопствен избор и пронајдете ги сите елементи што се однесуваат на ко-

нативната функција, на пример, извадоци од драмските текстови на В. 

Иљоски, Р. Крле и А. Панов; 5. Изберете една статија од ТРМЈ (Толко-

вен речник на македонскиот јазик) и кажете која функција преовладува; 

6. Преведете краток текст од англиски на македонски јазик и кажете ко-

ја функција преовладува; 7. Опишете го својот колега или својата ко-
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лешка и кажете која функција преовладува во описот; 8. Која функција 

преовладува при: прераскажување на вицеви и анегдоти, восхит од уба-

ва глетка, вршење граматичка анализа на даден текст, опис на лица и 

предмети претставени на цртеж. 
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1. ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА 

 

1.1. Фонетика – фонологија. Фонетиката и фонологијата се делови 

од науката за јазикот. И двете научни дисциплини имаат ист предмет на 

проучување, тие го проучуваат гласовното рамниште на јазикот,  однос-

но се занимаваат со проучување на гласовите, но тоа го прават од раз-

личен аспект. Фонетиката и фонологијата се занимаваат и со проучува-

ње на слогот, акцентот и интонацијата. 

1.2. Фонетика. Според предметот на проучување, фонетиката е зат-

ворена научна дисциплина. Таа ги изучува јазичните единици – гласо-

вите и нивните варијанти, што во еден јазик се определени, однапред 

познати и релативно малубројни. Единица на фонетиката е фонот, од-

носно гласот. Фонетиката ја проучува конкретната реализација на гла-

сот. Таа се дели на акустичка, артикулациска и комбинаторна. Артику-

лациската фонетика ја проучува артикулацијата на гласовите, односно 

местото и начинот на образување на гласовите, како и слуховиот впеча-

ток од артикулацијата. Во принцип, секој глас прикажан со неговата ар-

тикулација има соодветен физички, односно акустички корелат. Но тоа 

секогаш не е така, па ако се следи акустичката вредност на африкатите, 

тие се претставуваат како да имаат две вредности, на пример, џ – д + ж; 

ц – т + с. Акустичката фонетика ги истакнува акустичките особенос-

ти на гласовите, односно периодичниот карактер на гласовите (тонови), 

непериодичниот карактер на гласовите (шумовите), како и фреквенци-

јата на вибрациите и интензитетот. Акустичката фонетика се служи со 

акустички спектограф (инструмент што ги претвора акустичките вибра-

ции во слика, што дава тридимензионална слика на говорот). Комбина-

торната фонетика се занимава со можните комбинации на гласовите 

меѓу себе, со изучување на контекстите во кои се јавуваат тие гласови, 

односно со изучување на меѓусебното влијание на гласовите во опреде-

лени гласовни низи. Фонетиката уште се дели на синхрониска и дија-

хрониска. Артикулациската, акустичката и комбинаторната фоне-

тика се синхрониски. Тие се занимаваат со опис на системот на гласо-

вите во еден период, а тоа е најчесто современата состојба. Тие ги проу-

чуваат различните аспекти на гласовите, на пример, каде и како се об-

разува гласот л, кои се акустички обележја на гласот л, можните комби-

нации на л со другите гласови, влијанието на другите гласови врз изго-

ворот на л итн. Дијахрониската фонетика, го проучува развојот на гла-

совите на еден јазик од неговите почетоци до современата состојба, на 

пример, развојот на назалниот вокал он низ историјата, развојот на го-

лемиот ер со текот на времето и сл.  

1.3. Појава на фонологијата. Во 20-тите и 30-тите години на 20 в. 

се појавува фонологијата како научна дисциплина што се занимава со 
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проучување на гласовното рамниште на јазикот, но од гледна точка на 

функцијата на гласовните единици во гласовната низа. Единица на фо-

нологијата е фонемата.  

1.3.1. Фонема. Фонемата е дискретна смислоразликувачка единица 

во јазикот. Терминот дискретен е преземен од теоријата на информаци-

јата. Дискретни се оние единици што се наредени во низа. Фонемата е 

најмала единица во јазикот што сама по себе, изделена, нема самостојно 

значење. Само со здружување, фонемите создаваат поголеми единици 

што имаат сопствено значење (морфеми, зборови). Фонемата е функци-

онална единица со дистинктивна, смислоразликувачка функција, (дис-

тинктивна – разликувачка функција), односно служи за разликување на 

значењето на поголемите единици од себе. Според тоа, постојат две 

единици фон – глас и фон – ема >  емски глас, односно глас со функци-

ја. Поимот фон се врзува со фонетиката, тој е глас што се опишува на 

фонетски начин (артикулациски и акустички), односно се опишуваат 

неговите фонетски обележја без оглед на функцијата во гласовната ни-

за. Поимот фонема во себе го содржи поимот глас + функција. На при-

мер, зборовите капа и мапа, се составени од четири гласа к – а – п – а и 

м – а – п – а. Значењето на овие зборови се разликува само од гледна 

точка на гласовите к и м. Според тоа, и к и м се гласови и може да се 

испитуваат од фонетска гледна точка, но тие имаат уште една каракте-

ристика, а тоа е дека се тие и гласови со функција, а нивната функција 

се состои во тоа што со нив се разликува значењето на двата збора. Спа-

сов и Савицка, фонемата уште ја определуваат како збир (сума) на кон-

кретни фонетски реализации, како општествено стабилен гласовно-ар-

тикулациски тип, што постои во свеста на зборувачите, односно како 

она што е нормиран изговор и е прифатено како културен идиом. Тие 

прифаќаат дека за фонемата е важна психолошката слика.  

1.3.2. Алофони. Варијантите на фонемите се викаат алофони. Вари-

јанта на еден глас значи дека тој одреден глас под влијание на соседни-

те гласови во говорната низа не се изговара секогаш исто, на пример, 

изговорот на гласот н во збороформите банка и Андреа, не е ист. Ало-

фоните на фонемата се, всушност, варијанти на фонемата што произле-

гуваат од контекстот. Тие може да бидат позициски (произлегуваат од 

влијанието на соседните гласови во говорната низа) и слободни или фа-

култативни (изговорот на ќ и ѓ во некои говори, различниот изговор на 

л, р, и ј кај индивидуални зборувачи на македонскиот јазик). Кога се 

зборува, гласовите не се изговараат самостојно, туку поврзано во низа, 

на пример, гласовите к р у н а не се изговараат посебно, туку поврзано 

во низа, а на изговорот на секој глас може да влијаат соседните гласови 

во низата. На пример, има разлика во изговорот на гласот к во зборот 

круна и во зборот китка. Изговорот на к во зборот китка е помек, во 
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однос на изговорот на гласот к во зборот круна. Помекиот изговор на 

гласот к во китка се должи на присуството на гласот е во гласовната 

низа. Е како вокал од преден ред, при изговорот влијае на мекоста на 

гласот к. Ако, пак, се спореди изговорот на зборовите куки и куќи и лаги 

и лаѓи, може да се забележи дека има голема сличност во изговорот на 

гласот к во зборот куки со гласот ќ во зборот куќи. Мекоста на к во фор-

мата куки е резултат на гласот е кој се наоѓа пред гласот к. Но к во фор-

мата куки и ќ во формата куќи не се исти гласови. К во куки во изгово-

рот се слуша како меко к, блиско до изговорот на ќ, но тој глас не е ќ. 

Истиот случај е со изговорот на гласовите г и ѓ во зборовите лаги и ла-

ѓи. 

1.3.3. Тестот. Рускиот научник Трубецкој, претставник на Прашката 

лингвистичка школа, изработил тест за да се провери дали еден глас е 

фонема. Според тестот, за одреден глас да биде фонема треба да се ис-

полнат три услови. 1. Ако два гласа во еден јазик не може да се замену-

ваат во ист фонетски контекст без последица по значењето на зборот, 

тогаш е во прашање реализација на две автономни, одделни фонеми, на 

пример, капа – мапа; 2. Ако два гласа може да се заменуваат во сите по-

зиции без да се наруши значењето на збровите, станува збор за факул-

тативни варијанти на една фонема, односно за факултативен изговор, на 

пример, факултативниот изговор на фонемите ќ и ѓ во македонскиот ја-

зик, носен изговор на одредени гласови при кивање, изговор на р намес-

то стандардниот изговор и сл; 3. Ако два гласа сродни според своите 

артикулациски и акустички особини, не може во никој случај да стојат 

во ист фонетски контекст, тогаш станува збор за варијанти на една фо-

нема, односно за алофони, на пример, банка и Андреа.  

1.3.4. Минимален пар. Друг начин за да се провери дали еден глас 

има функција на фонема е создавање на минимален пар. Минимален 

пар претставува секој пар од зборови што се разликува само по еден 

глас, на пример, капа – мапа, сум – сам, бел – цел. Во македонскиот ја-

зик тешко е да се најде минимален пар за фонемата ѕ, но факт е дека е 

таа општествено прифатен стабилен артикулациски тип, односно пос-

тои во свеста на зборувачите и тоа го определува овој глас како фонема, 

а не како фон. Доказ за тоа дека ѕ е фонема, а не фон е и фактот дека не 

постои рестрикција во дистрибуцијата (појавувањето) на оваа фонема. 

Ова се потврдува и со теоријата на Трубецкој и на претставниците на 

Прашката школа, според кои за еден глас да биде фонема не треба да 

постојат рестрикции за неговото појавување во зборот. 

1.3.5. Фонемата како апстрактна единица. Фонемата може да се 

сфати како апстрактна единица што не постои во јазичната реализација, 

но ги поврзува сите варијанти на гласовите што се јавуваат во гласовна-

та низа. Ако се сфаќа фонемата како апстрактна единица, таа се опишу-
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ва релациски, односно фонемата стапува во парадигматски односи (со-

однос со другите фонеми) и во синтагматски односи (сооднос со други-

те алофони на таа фонема).  

1.3.6. Фонемата како конкретна единица. Фонемата може да се 

сфаќа како конкретна јазична единица, па, во тој случај, секоја фонема 

физички (акустички) се реализира преку едно точно определено множе-

ство од гласови на даден јазик, што го сочинуваат алофоните на дадена 

фонема.  

1.3.7. Форма и содржина на фонемата. Фонемата е јазична едини-

ца и како секој знак има своја форма и содржина. Формата на фонемата 

е фон. Содржината на фонемата се сите фонови што припаѓаат на фоне-

мата. Фонемата може да се подели на помали симултани делови, однос-

но на признаци на фонемата.  

1.3.8. Глас – фонема. Многу е важно да се прави разлика меѓу пои-

мите глас и фонема. Тие не се синонимни поими. Кога гласот се разгле-

дува од гледна точка на неговите артикулациско-акустички особености, 

се употребува поимот глас, додека кога гласот се разгледува од гледна 

точка на неговата функција да врши разликување во значењето на збо-

ровите, се употребува поимот фонема. Гласот е збир на сите негови ар-

тикулациски и акустички својства, додека фонемата е збир само на суш-

тествените одлики на еден глас. 

1.3.9. Глас – буква. Треба да се прави разлика и меѓу поимите глас 

и буква. Буквата претставува графичка реализација на гласот што го из-

говараме (условен знак за бележење на гласот). Во македонскиот стан-

дарден јазик има толку букви колку што има и гласови. 

1.4. Правопис и правоговор. Блиски до фонетиката и фонологијата 

се правописот (ортографија) и правоговорот (ортоепија). Со правописот 

се претставени правилата за пишување на даден јазик. Со правописот се 

пропишуваат правилата, на пример, за употребата на голема и мала бук-

ва, за слеано и разделено пишување на зборовите, за пренесување на 

дел од зборот во нов ред, за правописните и интерпункциските знаци и 

сл. Со помош на правописот треба да се создаде еднообразна писмена 

практика. Со правоговорот се пропишуваат правилата за правилен изго-

вор на гласовите и на зборовите во даден јазик. 

 

1.5. Активности: 1. Објаснете ја разликата во изговорот на гласот к 

во зборовите мајка и мајки; 2. Објаснете ја разликата меѓу гласот и фо-

немата и наведете примери; 3. Од гласовите л, м, н, а, и, д, е, ц, к, о, в 

образувајте минимални парови. Потоа, во зборовите што го претставу-

ваат минималниот пар, изделете ги фонемите и објаснете што претста-

вуваат гласовите што не сте ги изделиле како фонеми. Објаснете ја нив-
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ната улога; 4. Што значи дистинктивна функција на фонемата? 5. Што 

значи смислоразликувачка функција на фонемата?  

 

2. ГЛАСОВИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

 

2.1. Поделба на гласовите во македонскиот стандарден јазик. Во 

македонскиот стандарден јазик има 31 глас, односно 31 фонема. Основ-

на поделба на гласовите во македонскиот јазик е поделбата на само-

гласки (вокали) и согласки (консонанти). Во основата на оваа поделба е 

периодичниот, односно непериодичниот карактер на гласовите што се 

однесува на присуството или отсуството на пречка при движењето на 

воздушната струја, односно при изговорот (артикулацијата) на гласови-

те. Кога се изговараат самогласките, воздушната струја, потребна за ар-

тикулација на тој одреден глас, не наидува на пречки (тоа е периодичен 

карактер на гласовите што се слушаат како тонови), додека кога се из-

говараат согласките, воздушната струја наидува на пречка во вид на 

преграда или теснина (тоа е непериодичен карактер на гласовите што се 

слушаат како шумови). Сонантите се карактеризираат со квазипериоди-

чен карактер. 

Самогласките образуваат слог, а согласките ја немаат таа можност. 

Слоговите, пак, претставуваат низи од гласови, најчесто два или повеќе 

гласови, а некогаш тоа може да биде и еден глас. Слогот мора да содр-

жи самогласка, таа е јадрото на слогот, негов задолжителен дел. Во од-

редени случаи, улога на самогласка може да има и согласката р. Во ди-

јалектите ваква улога може да имаат и други гласови. 

2.1.1. Самогласки (вокали). Во македонскиот стандарден јазик има 

пет вокали: а, е, и, о, у. Тие се делат на повеќе погрупи. а) Според дви-

жењето на јазикот напред или назад при изговорот, самогласките се де-

лат на предни: е, и; средна: а; задни: о, у. Предните согласки влијаат на 

мекоста на согласките к, г, л, што значи дека овие гласови пред предна 

самогласка имаат мек изговор; б) Според издигањето на јазикот при из-

говорот, самогласките се делат на високи: и, у; средни: е, о; ниска: а; в) 

Според положбата на усните при изговорот, самогласките се делат на 

заокружени: о, у и незаокружени: а, е, и.  

2.1.2. Улогата на р. Во одредени случаи, улога на самогласка може 

да има и согласката р. Во тие случаи, р се вика вокално р, самогласно 

или слоготворно р. Ваква улога р има: а) Кога се наоѓа меѓу две соглас-

ки, на пример, врвен, брзо; б) Кога се наоѓа на почеток на слог пред со-

гласка, на пример, ’рти, ’ржи; в) Кога се наоѓа во состав на збор со 

префикс кој завршува на самогласка, на пример, за’рти, за’ржи или со 

префикс кој завршува на согласка, на пример, сржи, срти, изржи. Уло-

гата на самогласка се бележи со знакот ’ кој се вика апостроф. Во однос 
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на правописот на апострофот, треба да се истакне следново: Во случај, 

кога р се наоѓа во состав на збор со префикс, ако префиксот завршува 

на самогласка, пред р се пишува апостроф, на пример, за’рти. Ако пре-

фиксот завршува на согласка, не се пишува апостроф, на пример, 

безрбетник.  

2.2. Согласки (консонанти). Бројот на согласките во македонскиот 

стандарден јазик е 26. И согласките се делат во повеќе подгрупи според 

различни признаци. а) Според  местото каде се образуваат, согласките 

се делат на уснени: б, п, м, в, ф; забновенечни: д, т, л, н, с, з, ц, ѕ; венеч-

ни: ж, ш, џ, ч, љ, р; тврдонепчени: ѓ, ќ, ј, њ; меконепчени: к, г, х; б) При 

образување на согласките, воздушната струја наидува на пречка. Преч-

ката може да биде од различен вид, во вид на преграда, во вид на тесни-

на или прво во вид на преграда која, потоа, преминува во теснина. Па, 

според видот на пречката што се јавува кај воздушната струја при изго-

ворот, согласките се делат на преградни (избувливи, експлозивни): п, б, 

м, т, д, н, њ, к, г; теснински (струјни, имплозивни): с, з, ш, ж, в, ф, л, љ, 

ј, р, х; преградно-теснински: ќ, ѓ, ч, џ, ѕ, ц; в) Според тоа дали при изго-

ворот на согласката треперат гласните жици или не, согласките се делат 

на звучни: б, в, г, д, ѓ, ж, з, ѕ, џ и безвучни: п, ф, к, т, ќ, ш, с, ц, ч, х. Звуч-

ните и безвучните согласки се групираат во парови. На секоја звучна 

согласка ѝ одговара соодветна безвучна. Единствено согласката х нема 

свој звучен пар. 

2.2.1. Сонанти. Во групата на консонантите се изделува подгрупата 

на сонанти: р, л, љ, м, н, њ, ј. Сонантите се одликуваат со најголема 

звучност. 

 

2.3. Активности: 1. Подвлечете ги формите во кои р има вокална 

функција, а таму каде што е потребно ставете апостроф: дрво, кроко-

дил, компјутер, рбетник, црква, Трајан, прсти, рбет, крв, простум, врво-

ви, крави, заржи претседател, рецензенти, срти, триаголник, краставица, 

ржи, ракотворба, изрти, роб;  

2. Во следниов текст изделете ги: а) високите, средните и ниските 

самогласки; б) заокружените и незаокружените самогласки; в) зборови-

те во кои р има вокална функција; г) согласките образувани според мес-

тото на образување; д) согласките образувани според признакот звуч-

ност – безвучност; ѓ) согласките образувани според видот на пречката 

што се јавува при нивното образување.  

...и не можев да те за замислам инаков – а ти семоќен, ти се престо-

ри на питач, ти се облече во партали брашносани од просјачка торба, ти 

се испиша на лицето мака на постанат старец, слеп се направи да не ја 

забележам лукавоста скриена во твоите очи, ‒ само подобро да ме под-

бидеш, да ме купиш, да ме премериш на кантар, и после да ја покажеш 
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сурово својата власт над мене. Мој боже, зошто до толку се понижи за 

да ме поништиш мене? Безмилосен ти немаше мерка за моето унижува-

ње. Ти ме преполови а ми го остави чувството за мојата сила, да бидам 

како пресушена подземна река во која темницата уште не е успокоена 

од татнежот на брановите. Потсмешлив ти ме направи прв во царштина 

што пропаѓа, на лаѓа што тоне со товар на маки и гревови да крепам, да 

спасувам,... („Одземање на силата“  ‒ Блаже Конески). 

2.4. Активности: 1. Во следниов текст изделете ги сонантите, звуч-

ните и безвучните согласки.   

...Стиснете ги тревките неа ќе ја исцедите. Навалете се врз каменот 

името ќе ѝ го чуете. Симнете се во реките дното со неа ќе ве почести. 

Легнете да починете и ноќта со неа ќе ве покрие. („Македонија“ – А. 

Поповски);  

2. Во следниов текст изделете ги предните самогласки и укажете на 

изговорот на согласката која се наоѓа пред нив.  

Купувам стари секојдневности, мали и големи ревности, стари еле-

ци во долапите / стари котли на огништата / стари саѓи на совеста / ста-

ра ’рѓа на соништата. ...стари љубови, стари среќи, стари гревови, ... 

(„Купувачи на старо“ – А. Поповски). 

 

3. ГЛАСОВНИ ПРОМЕНИ 

 

3.1. Причини за гласовните промени. Проучувањето на гласовни-

те промени се врзува за една група лингвисти наречени младограмати-

чари уште во 70-тите години на 19 в. на Универзитетот во Лајпциг. 

Младограматичарите не создале дефинитивна теорија за гласовните 

промени, но, сепак, дале низа вредни опсервации што послужиле за раз-

вој на лингвистиката. Денес, како причина за гласовните промени се на-

ведуваат следниве: стремежот за приспособување на артикулацијата за-

ради поудобен и поекономичен изговор; релјефот (создал природни 

граници меѓу зборувачите на еден јазик, односно се создаваат локални 

говори); социјалната припадност (припадниците на еден општествен 

слој создаваат свој јазичен микросистем); социолингвистичките факто-

ри, односно улогата на супстратот (супстратот го сочинуваат елементи 

на оној јазик или дијалект што е победен од друг јазик или дијалект); 

смената на генерациите и сл. 

Гласовните промени може да се резултат на одредени законитости 

во јазикот (внатресистемски), односно на фактот дека гласот поинаку се 

изговара самостојно, а поинаку кога на него имаат влијание гласовите 

во говорната низа. На пример, појавата на гласот џ е овозможена од 

празното место во системот, односно порано не постоел звучен пар на 

ч. Но постоел алофон џ кога ч ќе се најдел пред звучен консонант, на 
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пример, лиџба. Преку турскиот јазик, во македонскиот јазик навлегле 

голем број зборови што ја содржеле оваа фонема. Или, на пример, кога 

в престанал да биде сонант, во системот се јавило празно место и потоа 

преку зборови по потекло од турскиот и од грчкиот јазик, во системот 

навлегува ф што почнува да функционира како безвучен консонант. 

Промените настануваат постепено. На пример, во македонскиот ја-

зик денес, опозицијата по мекост е осиромашена. Во повеќе наврати во 

македонскиот јазик навлегувале зборови, по потекло од турскиот јазик 

или од друго потекло, што повторно внесувале меки консонанти, па 

процесот на затврдување на меките консонанти подзапирал. Процесот 

не е завршен ниту денес. Покарактеристични гласовни промени во ма-

кедонскиот стандарден јазик се: редување на самогласки и согласки, ед-

начење по звучност, обезвучување на звучните согласки на крајот на 

зборот, испуштање на самогласка и на согласка и др. 

3.1.1. Редување на самогласки и на согласки. Еден збор може да 

се јави во повеќе форми (во еднина, во множина, со членска наставка, 

без неа и сл.), на пример, нога, нозе, ногата, јунак, јунаци, при што се 

забележува дека еден глас од основниот збор се заменува со друг во 

другите форми на зборот. Оваа замена се вика редување и се случува  

почесто меѓу коренот на зборот и другите делови на зборот, а поретко 

во коренот. Примери за редување на самогласки и согласки: о – а: роди 

– раѓа; к –ц: јунак  ‒ јунаци, сведок – сведоци; к – ч: сведок – сведочење; 

к – ш: сведок – сведоштво; г – ж: бубрег – бубрежен; г – з: ковчег – ков-

чези; х – ш: воздух – воздушен; т – ќ; плати – плаќа.  

3.1.2. Едначење по звучност. Најсуштествена гласовна промена за 

македонскиот стандарден јазик е едначењето по звучност. Тоа се случу-

ва кога во говорната низа една до друга ќе се најдат две согласки раз-

лични по звучност. Според законитостите на нашиот јазик, тие согласки 

не може да стојат во зборот како согласки со различна звучност и пот-

ребно е да настане едначење, односно асимилација. Едначењето наста-

нува според втората согласка, односно првата од двете согласки, што се 

наоѓаат една до друга, станува звучна или безвучна во зависност од тоа 

каква е според звучноста втората согласка. Едначењето по звучност се-

когаш се случува на границата на два значенски дела од зборот (морфе-

ми). На пример, сват + -ба > сватба (во допир доаѓаат т и б што се 

различни според признакот звучност). Правописот налага едначењето 

да се врши според втората согласка, во случајот тоа е б која е звучна, 

па, според тоа, и безвучната т мора да стане звучна, односно да преми-

не во својот звучен пар д > свадба. Или, на пример, рог + -че > рогче (во 

допир доаѓаат г и ч што се различни според признакот звучност). Спо-

ред Правописот, едначењето се врши според втората согласка, во случа-

јот тоа е ч која е безвучна, па, според тоа, и звучната г мора да стане 
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безвучна, односно да премине во својот безвучен пар к > рокче. Во овој 

случај, едначењето по звучност редовно се обележува во Правописот. 

Што значи исказот Едначењето по звучност правописно се обележува? 

Тоа, всушност, значи дека се случило едначење по звучност, односно 

првата согласка од двете што се различни по звучност и што дошле во 

допир станала звучна или безвучна, во зависност од звучноста или без-

вучноста на втората согласка. По извршеното едначење на согласките 

по звучност, зборот се запишува така како што сме го изговориле.  

Едначењето по звучност се обележува и во префиксираните зборо-

ви, и тоа: а) Во допир на предлог што завршува на звучна согласка и 

збор што почнува со безвучна согласка. На пример, ако на зборот каже 

му се додаде префиксот из-, ќе се добие формата изкаже. Повторно, во 

допир доаѓаат две согласки различни по звучност (допирот се случува 

на граница меѓу два значенски дела – префикс и корен на зборот). Спо-

ред  правилото за едначење (според втората согласка, звучната з преми-

нува во својот безвучен пар с > искаже). Исто така, ова важи за сите 

префикси што завршуваат на звучна согласка кога ќе се најдат во допир 

со форма што почнува со безвучна согласка; б) Кога предлогот што за-

вршува на звучна согласка ќе влезе во состав со форма што започнува 

со истородна согласка (како онаа на која завршува префиксот), има два 

случаја ако границата меѓу префиксот и основниот збор јасно се чув-

ствува: б1) Не се врши едначење, туку се пишуваат двете согласки, 

предлогот од- + формата дели ја дава формата оддели (не се врши една-

чење по звучност, двете согласки се истородни, д и д); б2) Се врши ед-

начење и се пишуваат удвоено двете согласки, на пример, предлогот од 

+ формата тука ја дава збороформата одтука, според  основното пра-

вило за едначење по звучност, д мора да премине во својот безвучен 

пар т, па се добива оттука; в) Во одредени случаи, границата меѓу 

префиксот и основниот збор не е толку јасно изразена, сраснатоста на 

предлогот и основниот збор е поголема, па откако ќе се изврши едначе-

ње по звучност, се пишува една согласка. На пример, из + сее > изсее. 

Откако ќе се изврши едначење по звучност, се добива формата иссее, но 

сраснатоста на предлогот со зборот е поголема, па се пишува само една 

согласка > исее. Други примери исели, исече, раседла, расече, расони; г) 

Во состав од префиксите раз-, из, без- и зборови што почнуваат со ш, 

исто така, има два случаја: г1) Во едни случаи, откако ќе се изврши ед-

начење по звучност, се пишуваат двете согласки. На пример, из- + ше-

та > изшета. Откако ќе се изврши едначење според правилото за вто-

рата согласка, з преминува во својот безвучен пар с, па во формата се 

чуваат и с и ш > исшета. Други примери исшие, бесшумно; г2) Во дру-

ги случаи, откако ќе се изврши едначењето по звучност, с се асимилира 

во ш, па се пишува само едно ш > из- + шари > изшари, по вршење на 
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едначењето по звучност се добива исшари, настанува асимилација на с 

во ш, па ја имаме конечната форма ишари. Други примери рашие, ра-

шири, ишмрка. 

Во однос на префиксите, треба да се истакне дека во едначењето по 

звучност учествуваат само префикси што завршуваат на согласка, од 

едноставна причина што процесот на едначење по звучност се однесува 

само на звучните и безвучните согласки. На пример, од префиксот за- и 

формата каже, се создава формата закаже. Во овој случај, не се случу-

ва едначење по звучност зашто во допир, на границата на зборот, доаѓа-

ат, всушност, самогласката а од префиксот и согласката к од глаголот. 

Самогласките не учествуваат во едначењето по звучност и не може да 

се едначи една самогласка во допир со друга согласка.  

3.1.3. Необележување на едначењето по звучност. Што значи eд-

начењето да не се обележува правописно? Тоа, всушност, значи дека на 

границата во зборот, во допир доаѓаат две согласки што се различни по 

звучност, на пример, град + -ски > градски, во допир доаѓаат д и с. Но 

зборот градски не се изговара така како што е напишан, туку се изгова-

ра гратски, понекогаш дури и грацки, но се запишува градски. Значи, 

во говорот, едначењето по звучност е извршено, се вели гратски, ама 

според Правописот, тоа едначење не се обележува, значи се пишува 

зборот со неизвршено едначење, иако едначењето се случува во гово-

рот. Не се обележува едначењето по звучност: a) На д кога се наоѓа 

пред суфиксите -ски, -ство, -ствен, на пример, градски, охридски, про-

изводство, судство, господствен; кога се наоѓа пред завршетокот -ци 

(множина за машки род), на пример, крадци, очевидци, ороводци; кога 

се наоѓа пред членската наставка -та, на пример, заповед – заповедта, 

проповед – проповедта; б) На други звучни согласки пред членската 

наставка -та, на пример, зоб – зобта, надеж – надежта; в) На г во бег-

ство, другпат; г) На т во петгодишен, деветдневен; д) На в пред без-

вучна согласка, на пример, вторник, чавка, архивски, ливче, овца, втор, 

мравка, тревка; ѓ) Во некои сопствени имиња од туѓо потекло, на при-

мер, Вашингтон, Рентген (име), Мусоргски. 

3.1.3.1. Влијанието на сонантите врз процесот на едначење по 

звучност. Сонантите се гласови што се одликуваат со најголема звуч-

ност. Според тоа, може да се стекне претстава дека кога тие ќе дојдат во 

допир со безвучна согласка, исто така, се случува процесот на едначење 

по звучност. Но при допир на сонант и безвучна согласка, всушност, не 

се случува едначење по звучност, односно сонантите немаат никакво 

влијание врз процесот на едначење по звучност. На пример, мирис +      

-лив > мирислив, а не миризлив, потоа мислослив, милосница. 

3.1.4. Обезвучување на звучните согласки на крајот од зборот. 

Многу карактеристична гласовна промена во македонскиот јазик е 
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обезвучувањето на звучните согласки на крајот од зборот. Станува, 

всушност, збор за тоа дека секоја звучна согласка на крајот од зборот се 

изговара како безвучниот пар на истата таа согласка. На пример, дојдоф 

наместо дојдов, нош наместо нож. Оваа гласовна промена не се обеле-

жува во писмената форма. Кога се вели дека гласовната промена не се 

обележува, тоа значи дека во изговорот оваа гласовна промена се врши 

(на пример, изговараме дојдоф со ф), но правописно не се обележува 

(при пишување таа одредена промена не се бележи, значи, иако се изго-

вара дојдоф, се пишува дојдов со в). 

3.1.5. Испуштање на самогласки и согласки. Испуштање на само-

гласки или согласки се случува поради дејствување на определени пра-

вила. На пример, множинската форма од именката петел, не е петели, 

туку петли, значи, се случува испуштање на е. Испуштањето на само-

гласки или согласки може да се јави како резултат на избегнување на 

тежок и неудобен изговор. На пример, се изговара и се пишува лисје, 

радосна, грозје кои доаѓаат од листје, радостна, гроздје, во кои се ис-

пуштаат согласките т и д, односно согласните групи -стј-, -стн- и -здј- 

се упростиле во -сј-,-сн- и -зј-. Во однос на групата -стн-, согласката т 

се испушта во формите за машки род, според формите за женски и сре-

ден род, на пример, корисен, безмилосен, совесен. Оваа согласка се чува 

во формата за машки род во некои образувања, на пример, доблестен, 

местен, страстен. Во согласната група -штн-, исто така, во низа обра-

зувања се чува согласката т, на пример, земјиштен, средиштен, учи-

лиштен.   

 

3.2. Активности: 1. Кон формите: скрие, каже, чекори, плаќа, враќа, 

тука, сега, фаќа, става, смета, цеди, чади, сече, гледа, слуша, сели, сее, 

дава, смртен, шие, шета, страшен, дели, зема, додадете ги префиксите: 

од-, раз-, за-, на-, зад-, из-, под, над-, составете нови зборови и покажете 

го процесот на едначење по звучност. Внимавајте, во сите новосоставе-

ни зборови нема едначење по звучност. Објаснете зошто;  

2. На следниве форми: риба, град, рид, роб, врабец, жежок, сладок, 

низок, додадете им соодветни суфикси и покажете го процесот на една-

чење по звучност; 

3. Во следниве зборови, изделете ги оние кај кои е обележано една-

чењето по звучност и објаснете што значи кога едначењето по звучност 

не се обележува. 

Ороводци, слатко, средства, поткаже, вчера, блиска, мравка, истак-

нува, крадци, производствен, предци, раскажува; 

 4. Во следниве зборови, подвлечете ги оние во кои едначењето по 

звучност не е правописно обележано. 
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Свадба, втор, наткаже, тревка, белешка, ритче, чавка, трговски, от-

тука, претпладне, овца, градски, претчувство, раседла, производство, 

судство, ишмрка, очевидци, крадци, ишари, надежта, бегство, безвучен, 

зобта, искаже, десетгодишен, милослив. 

3.3. Активности: 1. Погледнете ги следниве збороформи и објасне-

те која гласовна промена е присутна.  

Ветар – ветрот, реализам – реализмот, литар – литри, театар – теа-

три, Петар – Петров, итар – итриот, старец – старци, правец – правци, 

чевел – чевли, министер – министри, бавен – бавниот, гладен – гладни-

от, релативен – релативниот, потомок – потомци, жежок – жешка, кре-

вок – кревкиот – кревка, агол – агли. 

 

4. АКЦЕНТ 

 

4.1. Карактеристики на акцентот. Кога се изговара одреден збор, 

сите слогови во тој збор не се изговараат со иста сила. Еден слог во збо-

рот секогаш се изговара со повисок тон и поизделено од другите слого-

ви. Тоа изделување на еден слог во зборот се врши со помош на фонет-

ски средства, како што се силината на издишната воздушна струја, ви-

сината на тонот и квалитетот на гласот. Тоа изделување на еден слог во 

зборот со помош на горенаведените фонетски средства се вика акценти-

рање или акцент. Акцентот се бележи со знакот ꞌ кој се става пред само-

гласката во слогот што се акцентира. Зборовите што имаат сопствен ак-

цент се нарекуваат акцентогени зборови. Оние зборови што немаат соп-

ствен акцент се нарекуваат неакцентогени зборови, а тука спаѓаат по-

мошниот глагол сум (во сите форми и лица), честиците ќе, би, да и не, 

кратките заменски форми од личните заменки, кратката заменска форма 

од повратната заменка, сврзниците и предлозите.  

4.1.1. Природата на акцентот. Акцентот во македонскиот стандар-

ден јазик е динамичен. Тоа значи дека тој се одликува со силината, од-

носно со зголемен интензитет на издишната (експираторна) воздушна 

струја. При акцентирањето се забележуваат акустички силно експони-

ран центар на еден слог и неекспонирани центри на другите слогови во 

зборот што се одликуваат со помал интензитет. Ова значи дека акцен-

тот има кумулативна функција, односно акцентот го означува центарот 

на слогот и централниот слог во рамките на другите слогови од зборот. 

Акцентираниот слог се изговара посилно, поотворено, малку повисоко. 

Со динамичниот акцент јазикот добива ритмичност. Ваков динамичен 

акцент, освен за македонскиот јазик, е карактеристичен и за други јази-

ци, на пример, за англискиот, германскиот.  

Акцентот може да има и делимитативна функција, а тоа значи дека 

помага да се разликува значењето на два збора, на пример, сꞌалата 
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(членувана форма на именката сала) и салꞌата  (за јадење). Преку дели-

митативната функција, акцентот ја сигнализира границата меѓу зборо-

вите, на пример, во акцентските целости и клитичките изрази од типот 

не-мꞌу-дадов и киселꞌа-вода. Во други јазици постои мелодичен акцент. 

Мелодичниот акцент се поврзува со промена на висината на тонот при 

изговарање на акцентираниот слог. Мелодичен акцент имаат италијан-

скиот, словенечкиот, српскиот, хрватскиот. 

4.1.2. Местото на акцентот. Во однос на местото каде се наоѓа ак-

центот во зборовите, се разликува определен и неопределен акцент. Оп-

ределениот акцент се наоѓа секогаш на точно определено место во збо-

рот, на еден конкретен слог во зборот. Тој уште се вика фиксиран или 

постојан акцент. Определен акцент имаат македонскиот јазик (опреде-

лен на третиот слог од крајот на зборот), полскиот јазик (определен на 

вториот слог од крајот на зборот), францускиот јазик (определен на пр-

виот слог од крајот на зборот). Неопределениот акцент не се наоѓа се-

когаш на точно определено место во зборот, односно не се наоѓа секо-

гаш на еден конкретен слог во зборот. Тој уште се вика непостојан, раз-

носложен. Значи, во различните форми на зборот, акцентот не се врзува 

секогаш за одреден слог. Неопределен акцент имаат англискиот јазик, 

бугарскиот, италијанскиот, српскиот, хрватскиот, рускиот. Неопре-

деленоста на акцентот, односно неговото неврзување за одреден слог во 

зборот, не значи дека во овие јазици акцентот може да се става по жел-

ба. Постојат правила, но најчесто зборот се учи со акцентот што го има.  

4.1.3. Акцентот во македонскиот стандарден јазик. Според фо-

нетските карактеристики, акцентот во македонскиот стандарден јазик е 

динамичен, што значи дека тој се одликува со силината на издишната 

струја врз определен слог во зборот. Акцентот во македонскиот јазик 

според местото во зборот е определен, фиксиран и секогаш се врзува за 

третиот слог од крајот на зборот, на пример, учꞌителка, учитꞌелката, 

тꞌаблата, слатакꞌарница. Во зборовите што се составени од два слога, 

местото на акцентот е определено на вториот слог од крајот на зборот, 

на пример, мꞌаса, кꞌаса, мꞌајка, тꞌабла, мꞌолив, дꞌете. Во зборовите што 

се составени од еден слог, местото на акцентот е определено на един-

ствениот слог во зборот, на пример, сꞌол, рꞌид, дꞌар, гꞌол, зꞌаб, пꞌрст. Зна-

чи, акцентот во македонскиот стандарден јазик е определен, фиксиран и 

постојано се врзува за третиот слог од крајот на зборот. Ако се зголему-

ва бројот на слогови во зборот, и зборот, на пример, биде составен од 

четири, пет или повеќе слогови, акцентот има тенденција секогаш да се 

фиксира за третиот слог од крајот на зборот, на пример, прꞌодавач – 

продꞌавачот – продꞌавачи – продавꞌачите – продꞌавачка – продавꞌачка-

та. 
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4.1.4. Делење на зборот на крајот од редот. Делењето на зборот на 

крајот на редот, се однесува на пренесување на дел од зборот во нов 

ред, кај двосложните, трисложните и повеќесложните зборови. Зборо-

вите што имаат еден слог не се делат на крајот од редот. Во однос на 

делењето, постојат неколку општи правила. а) Кога две самогласки се 

наоѓаат една до друга внатре во зборот, тие се разделуваат, на пример, 

сме-ење; б) Кога две самогласки се наоѓаат една до друга на крајот од 

зборот, тие не се разделуваат, на пример, оти-доа, ви-каа; в) Не се 

практикува да се разделат две самогласки кога се наоѓаат на почеток на 

зборот, на пример, и-ако; г) Не се практикува во едниот ред да остане 

само една самогласка, на пример, а-ма, и-маат, а-том, а не се практи-

кува и во новиот ред да се пренесе само една самогласка, на пример, 

отидоа, а не отидо-а; д) Кога две согласки се наоѓаат една до друга 

внатре во зборот, тие се разделуваат, на пример, мас-ка, среќ-на, браш-

но; ѓ) Наставките -ски, -ство, -ствен, целосно се пренесуваат во новиот 

ред времен-ски, производ-ство; е) Префиксите не се разделуваат во 

друг ред, на пример, изна-кажа, дис-континуитет, постдипломски; з) 

Кога се пренесуваат целосно неслеани сложени зборови, цртичка (-) се 

пишува на крајот на првиот дел од сложенката општествено- и на по-

четокот од новиот ред -политички. Во основата на делењето на зборот 

на крајот од редот се наоѓаат правилата за делење на зборот на слогови.  

 

4.2. Активности: 1. Во следниов текст, сите акцентогени зборови 

поделете ги на слогови и определете го местото на акцентот во нив. 

...Млад, силен, амбициозен, одвај чекав да ме забележат, да ме ис-

такнат, да се најдам меѓу првите, најдобрите, примерните, оние што ќе 

пијат чај со самиот султан, небесниот падишах. Но кога најпосле успе-

ав, кога цели народи паѓаа пред мене и молеа за милост и заштита, на-

еднаш нешто се скина во мене, тајно и ненајавено, некое стегнато ремче 

се олабави. И се роди сомнежот. Црн и непобедлив. Еве и сега дури ја-

вам напред пред моите војски низ рамнава ко тепсија Пелагонија се 

прашувам: Што направив? Што направив? Имам речиси педесет години 

а што сторив? Со што го заменив топлиот дом? Со коњ, седло, лажна 

моќ? И што сум? Убиец, можеби? Крвник? Само коњите ми се менуваат 

ама јас останувам. Нозете ми се криви, душата испразнета од чувства. 

Само јавам, јавам. Река сум што тече за да умре во широкото море. 

Душман заколнат на самиот себе. До кога? Што ми значи сега уште 

еден освоен невернички град? Ништо. Само нова рецка на рабушот, но-

во име меѓу паднатите, нови лелеци, нови пискоти, нови реки топла, 

врела крв, а болката останува стара, неисцелива и сè повеќе стега, сте-

га... („Смртта на дијакот“ – Д. Михајловски). 
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4.3. Отстапување од третосложното акцентирање. Во одредени 

случаи, има отстапување во однос на правилото за акцентирање на тре-

тиот слог од крајот на зборот. Отстапувањето се случува кај зборови од 

домашно потекло и се согледува во тоа што кај нив акцентот е на вто-

риот слог од крајот на зборот. Тоа се случува: а) Кај глаголскиот при-

лог, на пример, гледꞌајќи, работꞌејќи, одꞌејќи, пишувꞌајќи. Во старосло-

венскиот јазик, глаголскиот прилог имал форма во која местото на ак-

центот било на третиот слог од крајот на зборот. Со промените што нас-

танувале со текот на времето, оваа стара форма се скратила и со тоа 

скратување акцентот се поместил на вториот слог од крајот на зборот, 

на пример, викꞌаеќи – викꞌаиќи – викꞌајќи. Денес, во македонскиот стан-

дарден јазик, многу често се слушаат форми што се изговараат со ак-

цент на третиот слог од крајот на зборот, а тоа не е во согласност со 

стандардот; б) Кај прилозите за време, на пример, годинꞌава, летꞌово, 

зимꞌава (во реченицата сите одговараат на прашањето кога). Нивното 

значење е оваа година, ова лето, оваа зима. Овие форми се, всушност, 

определени именки со членска наставка -ва што имаат прилошко значе-

ње. Тие треба да се разликуваат од истите именски форми, определени 

со членската наставка -ва, што имаат акцент на третиот слог и што во 

реченицата најчесто одговараат на прашањето кој или што, на пример, 

Годꞌинава се погоди добра, Лꞌетово беше многу жешко. 

4.4. Акцентот кај сложените зборови. Сложените зборови, во 

принцип, се подведуваат под истото правило за акцентирање на третиот 

слог од крајот на зборот. Но, сепак, има исклучоци од ова генерално 

правило, а тоа, пред сè, зависи од повеќе фактори, како што се видот на 

сложениот збор, степенот на сраснатост на составните делови на сложе-

ниот збор, фреквенцијата на употреба и сл.  

4.4.1. Акцент кај сложените зборови на третиот слог. Акцент на 

третиот слог од крајот на зборот се јавува кај следните сложени зборо-

ви: а) Сложени зборови, на пример, општопрꞌифатен, краткꞌотраен, 

лекꞌомислен, благꞌословен; б) Сложени бројни именки што завршуваат 

на -мина, на пример, осꞌуммина, осумтꞌемина, пꞌетмина, петтꞌемина, 

десꞌетмина, десеттꞌемина; в) Сложени прилози, на пример, вчерꞌаве-

чер, трꞌикратно, дꞌотогаш, еднопꞌодруго, сꞌосила,  сꞌеедно, двꞌапати; г) 

Сложени состави од заменски зборови, на пример, какꞌов-годе, кꞌој-го-

де, штꞌо-годе, којꞌа-годе; д) Броеви што означуваат приближна бројност 

и може да се сметаат за еден вид сложени зборови, на пример, три-чꞌе-

тири, два-тринꞌаесет, три-четирꞌиесет; ѓ) Сложени форми составени 

од две заповедни форми, на пример, молчꞌитолчи, лапнꞌиголтни.   

4.4.2. Акцент кај сложените зборови на вториот слог. Акцент на 

вториот слог од крајот на зборот се јавува кај сложените зборови југо-

ꞌисток, југозꞌапад, североꞌисток, северозꞌапад. Исто така, акцент на вто-
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риот слог од крајот на зборот имаат некои сложени именки чии состав-

ни елементи се од туѓо потекло, најчесто од англискиот јазик, на при-

мер, аутсꞌајдер, бебисꞌитер, бодибꞌилдер, бодибꞌилдинг, еркꞌондишн, 

олдтꞌајмер, примабалꞌерина, хаусмꞌајстор.    

4.4.3. Акцент на секој од составните зборови на сложениот збор. 

Некои сложени зборови имаат акцент на секој од составните делови 

што влегуваат во составот на сложениот збор, на пример, макꞌедонско-

гꞌермански (речник), макꞌедонско-пꞌолска (конференција). 

 

4.5. Активности: 1. Во следниве сложени зборови, определете го 

местото на акцентот. 

Душовадец, тутуноберач, лицемерка, сончоглед, благопријатен, 

авиоматеријал, автоиндукција, автомеханичар, аеротранспорт, антифа-

шистички, безалкохолен, безбожник, безверник, безгрешност, бездо-

мен, безопасен, видеокамера, виножито, винороден, вицепремиер, влас-

тољубец, второкласен, второобвинет, генерал мајор, геофизика, горо-

цвет, горномаалски, градоначалник, гроздобер, грозјебрање, громобран, 

два-тринаесет, двегодишен, двестегодишен, двомоторен, двотретински, 

демохристијански, десетдневен, десетгодишен, добродушност, долгове-

чен, дрвосечач, државотворност, едносложен, еднозначен, едномесечен, 

електроанализа, живописност, жолто-зелен, заменик министер, земјоде-

лец, земјопоседник, златокос, злонамерен, иконописец, истороден, југо-

источен, југозападен, каменоделец, кардиохирургија, кардиоваскула-

рен, книговодство, книговезец, користољубивост, крајбрежје;   

2. Прочитајте го текстот, најдете ги сложените зборови и определете 

го акцентот во нив. 

 ...со таа богогласна уста се напоија жедните за божји разум, со неа 

мнозина се насладија со животворна храна. Со неа Господ обогати мно-

гу народи со божја мисла, дури и го венча со боготкаен венец многу-

плодниот словенски народ. И од неговата уста потече изворот на живо-

творни зборови, исполнувајќи ја нашата суша пресушена и преку неа се 

покажа многухулен еретичкиот јазик. Блажен го наречуваме твојот 

многугласен јазик од кој му огреа на мојот народ светлината на триж 

вечниот Бог. Ти го разгони мракот на гневот. Блажено да е твоето пре-

светло лице, озарено од Светиот дух, од него на моето лице богоразу-

мен блесок сјае и многубожечката измама се искорени. Блажени да се 

твоите златозрачни очи кои го одзедоа неразумното слепило од моите 

очи и им огреа богоразумна светлина. Блажени да се твоите ангеловид-

ни зеници озарени од божествена слава, тие ми го разгонија слепилото 

на срцето и го просветија со боговдахновени зборови. Блажена да е тво-

јата златозрачна утроба од која му истече на мојот народ животворна 
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вода одозгора дојдена со твоите молитви... („Похвала на нашиот блажен 

татко и учител словенски Кирил Филозоф“ – Св. Климент Охридски). 

4.6. Акцент кај туѓите зборови. Во македонскиот јазик, со текот на 

времето се навлезени голем број туѓи зборови, најчесто од други стран-

ски јазици. Во однос на акцентот, туѓите зборови се изделуваат во две 

основни групи: а) Туѓи зборови што се приспособиле на нашиот стан-

дард и што се акцентираат на третиот слог од крајот на зборот и б) Туѓи 

зборови што не се приспособиле на нашиот стандарден јазик и што го 

задржале акцентот од јазикот од кој се преземени или навлезени. Навле-

гување на туѓи зборови не е карактеристика само на македонскиот ја-

зик, тоа е процес што ги зафаќа сите јазици. Во однос на приспособува-

њето треба да се каже дека полесно се приспособуваат оние зборови 

што се навлезени порано и што се употребуваат почесто во секојднев-

ната јазична практика.  

4.6.1. Туѓи зборови приспособени кон македонскиот акцентски 

систем. а) Акцент приспособен на македонскиот акцентски систем, од-

носно акцент на третиот слог од крајот на зборот имаат повеќесложните 

туѓи зборови што завршуваат на: -ија, на пример, алꞌергија; -ика, на 

пример, лингвꞌистика; -иум, на пример, критꞌериум; -ичар, на пример, 

гимнꞌастичар; б) Акцент од овој тип имаат и голем број повеќесложни 

именки од туѓо потекло што имаат различни завршетоци, на пример, 

дꞌијалог, дꞌефицит, мꞌонолог, мꞌикроскоп, дꞌиректор.  

4.6.2. Туѓи зборови неприспособени кон македонскиот акцент-

ски систем. Голем број туѓи зборови во македонскиот јазик не се прис-

пособиле на македонскиот акцентски систем и отстапуваат од правила-

та за акцентирање во македонскиот јазик, задржувајќи го својот изворен 

акцент. а) Именки од туѓо потекло што завршуваат на -е, -о, -у, -и и на 

консонант имаат акцент на првиот слог од крајот на зборот и не се сог-

ласуваат со акцентот во македонскиот јазик, на пример, аташꞌе, сижꞌе, 

решꞌо, платꞌо, депꞌо, интервјꞌу, жирꞌи, афинитꞌет, апарꞌат, коментꞌар. 

Во оваа група има именки што го прифатиле акцентот од македонскиот 

јазик и веќе не ги чувствуваме како туѓи, на пример, кꞌино, а не кинꞌо, 

кꞌорзо, а не  корзꞌо; б) Именки од туѓо потекло што завршуваат на -ура, 

на пример, култꞌура, архитектꞌура; -ивец, на пример, оператꞌивец;        

-алец, на пример, гимназијꞌалец; -изам/-азам: снобꞌизам, саркꞌазам; в) 

Именки што имаат различен завршеток, на пример, антꞌена, пиꞌеса, теꞌ-

атар; г) Придавки од туѓо потекло што завршуваат на -ален, на пример, 

национꞌален; -јален, на пример, материјꞌален; -ивен, на пример, колек-

тꞌивен; -изиран, на пример, организꞌиран; -иозен, на пример, грандиꞌо-

зен; д) Придавки на други завршетоци, на пример, доминꞌантен, конку-

рꞌентен; ѓ) Глаголи од туѓо потекло што завршуваат на -ира/-изира, на 

пример, телефонꞌира, симболизꞌира, анкетꞌира. Во однос на туѓите збо-
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рови треба да се каже дека често пати се употребува двојно 

акцентирање, односно некои туѓи зборови во секојдневната практика се 

изговараат со акцент на вториот и со акцент на третиот слог од крајот 

на зборот, на пример, дꞌиректор и дирꞌектор, Кꞌанада и Канꞌада, бꞌуџет 

и буџꞌет итн. Се препорачува во овие случаи да му се даде предност на 

трисложниот акцент. 

 

4.7. Активности: 1. Во следниве туѓи зборови определете го место-

то на акцентот и поделете ги во групи според тоа дали го прифатиле 

или не го прифатиле акцентот од македонскиот јазик. 

 Лажира, лакмус, ларингитис, латентен, легализира, летаргија, либ-

рето, лингвистика, лиценца, лобира, логаритам, максимален, малицио-

зен, маневар, маникир, маркација, маркиз, материјализам, мегаломани-

ја, медикамент, меланхоличен, менаџмент, менингитис, мемоари, мета-

стаза, мецена, микрофилм, минијатурен, мистифицира, мобилизација, 

модификација, монографија, монументален, морталитет, муза, навига-

ција, назалност, нарација, наркоза, нарцизам, натурализам, небулоза, 

невропатологија, нефритис, номенклатура, нострификација, објектив, 

октава, окултизам, опозиција, опонира, опсерватор, оптимизам, ордина-

ција, орнамент, ортопедија, ортодоксен, осцилира, офицер, палатален, 

палета, палимпсест, памфлет, пандемија, пантомима, парабола, парада, 

парадигма, парапсихологија, парламент, пародија, партиципира, патети-

чен, патогенеза, пацифизам, педикира, перверзија, перманентност, пер-

форатор, перфиден, пиеса, питорескен, плагијат, планетарен, плантажа, 

пледира, поетеса, поларизира, полемика, полисемија, полифонија, попу-

ларизатор, портал, портрет, потенцијален, пресија, преферира, принце-

за, провизија, проектил, проспект, протагонист, протетика, псевдодемо-

кратија, рандеву, ратификација, рационализам,  реагенс, реверс, резон, 

рејтинг;  

2. Во весник (една страница) обележете ги сите туѓи акцентогени 

зборови и определете го местото на акцентот во нив. 

 

5. АКЦЕНТСКИ ЦЕЛОСТИ И КЛИТИЧКИ ИЗРАЗИ 

 

5.1. Акцентски целости. Акцентски целости претставуваат состави 

од два акцентогени збора што имаат сопствен акцент, но се подведуваат 

под заеднички акцент. Местото на акцентот во акцентските целости е 

определено, според правилата за акцентирање во македонскиот јазик, 

на третиот слог од крајот на збророт. Но некои акцентски целости има-

ат акцент и на вториот слог од крајот. Во секојдневната и во официјал-

ната говорна практика на македонскиот јазик, се забележуваат отстапу-

вања во однос на изговорот на акцентските целости. Акцентските це-
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лости претставуваат најспецифично обележје на македонскиот јазик и 

многу е важно да се изговараат правилно, зашто постои опасност од 

постепено губење на ова значајно обележје. 

5.1.1. Видови акцентски целости. Во зависност од видот на зборо-

вите што влегуваат во составот на акцентската целост, постојат повеќе 

видови акцентски целости, и тоа: а) Акцентска целост составена од при-

давка + именка. Ваквиот состав од придавка и именка има сосема ново 

значење во однос на значењето на полнозначните зборови што влегува-

ат во составот на акцентската целост. На пример, од полнозначните збо-

рови кисело и млеко, кои и двата имаат сопствен акцент, се образува ак-

центска целост која има сосема ново значење во однос на зборовите 

што влегуваат во таа акцентска целост киселꞌо-млеко. Такво значење 

имаат и акцентските целости црнꞌи-сливи, цꞌрн-пипер, прватꞌа-вечер. 

Придавката во овие состави може да се јави со членска наставка или без 

неа, киселотꞌо-млеко и киселꞌо-млеко. Акцентската целост составена од 

придавка + именка може да нема посебно значење во однос на значење-

то на зборовите од кои е составена. Во тој случај,  придавката и именка-

та што влегуваат во составот на акцентската целост имаат свој посебен 

акцент и не образуваат акцентска целост, на пример, Пꞌрвата вꞌечер 

отидовме во градот; б) Акцентска целост составена од заменска при-

давка + именка. Во ваквиот состав, најчесто акцентот е секогаш на за-

менската придавка, на пример, и-на-твојꞌа-глава, нашꞌи-луѓе. Но, сепак, 

и во некои од овие случаи, кога се сака посебно да се истакне значењето 

на секој збор, не се образува акцентска целост и можно е одделно ак-

центирање, на пример, мꞌој чꞌовек; в) Акцентска целост составена од 

именка + именка. Во овие состави, првата именка ја определува втората 

и акцентот се наоѓа на втората именка, на пример, чичко-Стꞌојан, док-

тор-Трꞌајковски, поп-Пꞌетар; г) Акцентска целост од показна заменка 

+ именка. Во овие состави, исто така, акцентот најчесто се наоѓа на по-

казната заменка, иако во одредени случаи кога се истакнува значењето 

на секој збор одделно, не се образува акцентска целост, на пример овꞌој-

ден и ꞌовој дꞌен; д) Акцентска целост составена од број + именка. Во 

ваквите состави е застапено третосложното акцентирање и акцентот се 

наоѓа на бројот, на пример, пꞌет-пари, трꞌи-дена. И во овие состави 

можно е одделно акцентирање на секој од зборовите и необразување на 

акцентска целост, особено кога постои потреба од логичко истакнување 

на бројот, на пример, трꞌи дꞌена; ѓ) Акцентски целости составени од 

броеви за изразување приближна бројност и именка. Во овие состави 

акцентот не се пренесува врз бројот, на пример, три-четири-дꞌена, пет-

шест-дꞌена. Не се образува акцентска целост од бројна именка и имен-

ка, на пример, трꞌојца мꞌажи, четвꞌорица мꞌажи; е) Акцентска целост 

претставена со сложени бројни изрази. Во овие состави, кога меѓу пос-
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ледните делови на бројниот израз е употребен сврзникот и, акцентот се 

наоѓа на сврзникот, освен во случаите со бројот четири, на пример, два-

есет-ꞌи-пет, четириесет-ꞌи-осум, но дваесет-и-чꞌетири, зашто четири 

е трисложен збор; ж) Акцентска целост составена од прилог + именка. 

Во овие состави, се практикува акцентирањето на третиот слог од кра-

јот, односно акцентот се пренесува на прилогот, само ако именката е 

двосложна, на пример, многꞌу-деца, колкꞌу-време, малкꞌу-пари. Сепак, и 

во овие состави можно е одделно да се акцентираат двата збора, особе-

но кога постои потреба за логичко истакнување на зборот во реченица-

та, на пример, мꞌалку врꞌеме, кóлку пꞌари; з) Акцентска целост составена 

од прашален збор + именка. Во овие состави, акцентирањето е на трети-

от слог од крајот на зборот и акцентот се пренесува на прашалниот 

збор, само ако именката  е двосложна, на пример, Штꞌо-деца, Какꞌов-

човек. Сепак, може да се случи да има одделно акцентирање на зборо-

вите што влегуваат во состав на акцентската целост, особено при логич-

ко истакнување на зборовите во реченицата, на пример, Кꞌој чꞌовек. 

5.2. Клитички изрази (изрази со клитики). Клитиките се неакцен-

тогени зборови, односно зборови што немаат свој сопствен акцент. Би-

дејќи во македонскиот јазик не постои збор кој е надвор од акцентскиот 

систем, клитиките се поврзуваат со полнозначните зборови што имаат 

свој сопствен акцент и на тој начин се создаваат клитички изрази. Кли-

тиките се делат на енклитики и проклитики.  

5.2.1. Клитички изрази од енклитики + полнозначен збор. Енкли-

тиките се неакцентогени зборови и се наоѓаат по полнозначниот збор, 

односно по акцентогениот збор (зборот што има сопствен акцент). Како 

енклитики се јавуваат кратките заменски форми од личните заменки. 

Во зависност од видот на полнозначниот збор, најчесто се јавуваат 

следните видови клитички изрази: а) Клитички изрази составени од 

именка што означува сродство и кратка заменска форма од личните за-

менки, на пример, мꞌајка-ми, бꞌаба-му, братꞌучед-ми; б) Клитички изра-

зи составени од глагол во заповеден начин и кратка заменска форма, на 

пример, зꞌеми-го, земетꞌе-му-го, дꞌај-им; в) Клитички изрази составени 

од глаголски прилог и кратка заменска форма, на пример, гледꞌајќи-ја, 

носꞌејќи-го. Доколку по глаголскиот прилог доаѓаат две кратки замен-

ски форми, акцентот се задржува на вториот слог, на пример, давꞌајќи-

му-го, носꞌејќи-им-го; г) Клитички изрази составени од показни и пра-

шални честици и кратка заменска форма, на пример, ꞌеве-го, ꞌене-ја, 

етꞌе-ти-ја, кꞌамо-ги. 

5.2.2 Клитички изрази од проклитика + полнозначен збор. Про-

клитики се неакцентогени форми што се наоѓаат пред акцентогениот 

збор, односно пред зборот што има сопствен акцент. Бидејќи во маке-

донскиот јазик не постојат зборови што се надвор од акцентскиот сис-
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тем, проклитиките се поврзуваат со акцентогениот збор по нив и созда-

ваат клитички израз. Во клитичките изрази што се составени од прокли-

тика и полнозначен збор се изделуваат две подгрупи клитички изрази: 

клитички изрази составени од проклитика и глагол и клитички изрази 

составени од проклитика и именски збор.  

5.2.2.1. Клитички изрази од проклитика и глагол. Функција на 

проклитики имаат: кратките заменски форми од личните заменки, фор-

мите се/си од повратната заменка, честиците да, не, ќе и би, сврзниците, 

помошниот глагол сум (во сите лица и форми), некои прашални зборо-

ви. Во одредени случаи, помошниот глагол сум може да има функција 

на акцентоген збор и да се доближува до значењето на други глаголи, 

на пример, Јас сум за со значење Јас ќе гласам за. Или Јас сум тоа 

што сум, сум тоа > клитички израз, но што сум > клитички израз од 

сврзникот што како проклитика и помошниот глагол сум како акценто-

гена форма. Честиците се разнородна група зборови, па не може да се 

генерализира дека сите честици имаат улога на проклитика. Секоја чес-

тица треба да се разгледува одделно и во зависност од контекстот во кој 

се јавува. На пример, да-одам > да е проклитика, но Да, како одговор на 

прашање има самостојна употреба, или прашалната честица дали во 

примерот Дали-дојдовте има улога на проклитика, но во примерот Да-

ли? има самостојна употреба (изразува сомнеж во кажаното). Во овие 

клитички изрази се забележуваат два вида акцентирање, а) акцентот ре-

довно да се задржува врз глаголот и б) акцентот да се пренесува врз 

проклитиката. а) Акцентот во овој вид клитички изрази редовно се за-

држува врз глаголот ако реченицата е декларативна, односно потврдна, 

на пример, ја-зꞌел, му-го-дꞌал, си-рꞌекол, би-зꞌел, ќе-зꞌеме, би-му-го-зꞌел, 

и-да-дꞌојде, сум-му-дꞌал. Акцентот во клитички изрази од овој тип не е 

секогаш на третиот слог од крајот на зборот; б) Во клитички изрази од 

ваков тип, акцентот редовно се пренесува на проклитиката ако речени-

цата е прашална или негирана, и само доколку глаголот е едносложен 

или двосложен, на пример, нꞌе-може, нꞌе-дојде, не-бꞌи-можел, не-мꞌу-ре-

че, не-му-гꞌо-даде, не-сꞌум-рекол, не-стꞌе-дошле, не-сум-јꞌа-видел, кој-

гꞌо-видел, кꞌој-рече, кој-мꞌу-даде, штꞌо-рече. Ако е глаголот трисложен 

или повеќесложен, акцентот се пренесува врз глаголот, на пример, не-

би-му-го-пꞌосакал. Во клитички изрази составени од прашален збор и 

глагол, постои можност за логичко истакнување на зборовите во рече-

ницата, па според тоа, и за одделно акцентирање на зборовите, на при-

мер кꞌој рꞌече. 

5.2.2.2. Клитички изрази од проклитика и именски збор. Во уло-

га на проклитики, кај овој вид клитички изрази се јавуваат предлозите и 

сврзниците. И во овој вид клитички изрази се забележуваат два вида ак-

центирање: а) кога акцентот се пренесува врз проклитиката и б) кога ак-
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центот не се пренесува врз проклитичкиот збор. а) Акцентот во клитич-

ки изрази од овој вид се пренесува врз проклитиката само доколку не се 

истакнува логички именскиот збор и кога именскиот збор не е подолг 

од два слога, на пример, бꞌез-глава, ꞌод-дрво, нꞌа-раце, дꞌо-гуша, вꞌо-во-

да, сꞌо-тебе, вꞌо-мене. Предлозите докај, заради, накај, освен, откај, по-

ради, според тоа, затоа што се трисложни, не го прифаќаат акцентот од 

именскиот збор; б) Во овие клитички изрази акцентот не се пренесува 

врз проклитиката. Има повеќе причини за тоа: б1) Предлогот има гра-

матичка функција (дативен однос), на пример, не-се-дава на-дꞌеца; б2) 

Составот со предлог има посесивно значење, на пример, на-дꞌедо, од-

жꞌаба; б3) Составот со предлог има значење на споредба, на пример, 

срцето е-од-кꞌамен; б4) Составот со предлог има значење на материјал 

од кој нешто е направено, на пример, од-дꞌрво; б5) Во составот со пред-

лог, именката е на некој начин определена, на пример, од-Скꞌопје до-

Бꞌитола; б6) Кога пред именка има сврзник, акцентот не се пренесува 

на проклитиката, на пример и-срꞌеда и-пꞌеток се работни денови. 

 

5.3. Активности: 1. Во следниве текстови: а) изделете ги сите видо-

ви акцентски целости и клитички изрази; б) определете го нивниот сос-

тав и групирајте ги според зборовите што влегуваат во акцентската це-

лост или клитичкиот израз; в) објаснете дали акцентот се префрла врз 

клитиката или не.  

...Од темница се родивме, во темница ќе се вратиме. Што правиме 

во меѓувреме? Велат живееме. Значи животот ни е привид, лажна свет-

лина што привремено и кусо блеснува меѓу две брекчиња на бескрајна-

та недофатна темница. Зошто тогаш сето ова? Што правам, господе? 

Чиј роб сум станал? Па јас сум станал обично животно. Ѕвер, монструм. 

Ми се лоши. Ми се повраќа. Победивме па што? До кога ќе победува-

ме? До првиот пораз можеби уште утре ако има утре. Се пикам во ша-

торот никој да не ме види. Ги гасам свеќите никој да не ме види. Се 

покривам со дебелата батанија преку глава никој да не ме види. И никој 

не ме гледа како се вртам и се препотувам. Никој освен таа. Разлеаната, 

безлична, сеприсутна, безмилосна, сегледна темница... („Смртта на ди-

јакот“ – Д. Михајловски); 

...Извинете што повторно ви се мешам! Немам таков обичај. Најчес-

то си ја бркам работата тајно, да не ме гледаат луѓето зашто кога ќе ме 

видат веднаш им текнува дека се несреќни, тажни, загубени па вината, 

нормално, ја фрлаат врз мене, ме пцујат, ме колнат, не мислат дека и 

јас, кутриот си имам свој намуз, дека не сакам никој да ме криви затоа 

што добро си ја вршам работата! Да! Да погледнеме малку од мој агол! 

Зошто толку се вика по мене? Зошто толкава прашина и врева? Ви ве-

лам само затоа што си ја знам работата и се трудам најдобро да си ја за-
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вршам. А која е вашата задача? Вам ви говорам, која е вашата задача 

овде на земајва? Што правите вие? Уверени сте, се разбира лажно, дека 

Бог ве створил и дека тој ве сака и дека тој се грижи за вашите патишта, 

а вие не треба да правите ништо. Што се замислувате? Дека сте госпо-

дари на светот? Еден господар, господар на што било, го знае својот пат 

и својата задача. Еве јас, на пример, јас сум бог на сомнежот. Постојано 

го внесувам  во душите на одбраните меѓу вас, луѓето... („Смртта на ди-

јакот“ – Д. Михајловски); 

...Водата ја носеа од Атина со брод, ја претураа во дупки ископани 

во каменот и во земјата и ја делеа дури по два дена, откако ќе фатеше 

кожа од прашина, бубалки и муви, откако ќе станеше како варена, и от-

како половината не ја испиеше сонцето со своите жешки цревца. По во-

да не мекаше само Христос. И Доне имаше закорени усни. И Грчето. И 

сите други. Кога излегуваа пред шаторите ги вртеа очите кон големите 

водје што го опашуваа островот, гледаа во синилото што на крајот се 

мешаше со небото, и чекаа со матарките во рацете, чекаа да го чујат 

оној виј на трубата што ги канеше да дојдат кај големите дупки со не-

чиста и топла вода за да ги добијат оние двесте грама. Првиот пат 

Христос рече: „Не се пие оваа вода, гледајте како е црвена и нечиста“, 

ама кога ќе дојдеше на ред до дупката ја подаваше матарката за да му 

турат од таа топла и нечиста вода... („Црно семе“ – Т. Георгиевски). 
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1. МОРФОЛОГИЈА 

 

1.1. Поим. Морфологијата е научна дисциплина, дел од науката за 

јазикот што се занимава со проучување на формите на зборовите, пра-

вилата за нивно градење и нивните граматички значења. Според овие 

значења, зборовите се обединуваат во групи.  

1.2. Збороформа. Различните форми во кои се јавува еден збор се 

викаат збороформи. Збороформата е конкретна реализација на зборот 

во исказот, на пример, столот, столов, столон, столови, стола, столо-

вите, столовине, столовиве се збороформи на зборот стол. Во маке-

донскиот јазик, глаголите имаат најголем број збороформи. 

1.3. Поим за морфема. Најмалите единици од кои се состои еден 

збор, што имаат самостојно значење се викаат морфеми. На пример, 

зборот столар може да се расчлени на неколку начини: а) с + т + о + л + 

а  + р (низа од гласови); б) сто + лар (низа од слогови); в) стол + ар (ни-

за од морфеми, делови што имаат значење). Во последниот пример, ста-

нува збор за значење на деловите, иако едниот самостојно не се среќава 

во Речникот. Формата стол има значење, но значење има и делот -ар 

кој е составен дел на многу зборови, со значење лице од машки пол што 

извршува одредена дејност.  

Во својот состав зборовите може да имаат една или повеќе морфе-

ми. На пример, зборот стол има една морфема, додека зборовите стол-

от, стол-ар-от имаат две и три морфеми. Од зборот стол може да се 

изведат различни форми на овој збор, на пример, столот, столов, сто-

лон, столови, столовите, столар, столари, столовиве. Во сите форми 

се изделува еден ист дел стол – тој е основен дел и без него другите де-

лови не може да образуваат збор што ќе има значење. Тој е основен и 

задолжителен дел, се вика општ дел, корен или коренска морфема и е 

носител на основното лексичко значење на зборот. Зборот може да се 

сведе само на коренската морфема. Службените зборови се јавуваат ка-

ко коренски морфеми и тие се едноморфемски, на пример, ако, дури, со. 

1.3.1. Поделба на морфемите. Морфемите што се додаваат на опш-

тиот дел се викаат афикси или афиксни морфеми. Зборовите не може да 

се сведат на афиксните морфеми. Според местото во зборот, тие може 

да се наоѓаат пред коренската морфема  (претставки или префикси), 

или по коренската морфема  (наставки или суфикси). Претставката мо-

же да стои и пред друга претставка, но и суфиксот може да стои по друг 

суфикс, на пример, каже – накаже – из-на-каже и стол – столар – 

столарот. Според значењето што го внесуваат во збороформата, 

наставките се делат на формообразувачки и зборообразувачки наставки. 

Формообразувачките морфеми се викаат флексивни или само наставки 

и упатуваат на граматичкото значење. Тие ја менуваат формата на збо-
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рот, на пример, столот, столови, столов (зборот е ист, се менува само 

формата, на пример, -от означува определеност, -ови означува множи-

на). Зборообразувачките морфеми се викаат суфикси и тие внесуваат 

промена во значењето на збороформата, на пример, стол – столар (од 

именката стол која има сопствено значење, се добива именка со ново 

значење, лице што изработува столови). Зборообразувачките морфеми 

исто како и коренските се носители на лексичкото значење, но упатува-

ат и на граматичкото. На пример, суфиксот -ар во збороформата столар 

упатува на лице што врши одредена дејност, во случајов изработува 

столови. Истовремено, во овој суфикс има информација за родот и за 

бројот на таа збороформа > именките од машки род најчесто завршува-

ат на консонант,  р во -ар е консонант, па именката е од машки род, а 

станува збор за едно лице, па именката е во еднина. Значи, информаци-

ите за родот и бројот го покажуваат граматичкото значење. Во зборот 

стаклар се изделува една коренска морфема стакл- и една афиксна 

(зборообразувачка) морфема -ар. Во зборот стаклари, се изделува ко-

ренската морфема стакл-, афиксната -ар и уште една морфема -и, која, 

во случајот, се однесува само на граматичкото значење на зборот. Исто 

така, во збороформата мајка може да се изделат морфемите мајк- што 

го претставува општиот дел, и -а, морфема што има значење на родот 

(именките од женски род завршуваат на -а). Во збороформата стаклар-

ство се изделуваат три морфеми, една коренска стакл-, една зборооб-

разувачка -ар > се добива ново значење (лице што врши стакларска деј-

ност) и уште една зборообразувачка -ство > повторно се добива ново 

значење (стакларска дејност). Зборобразувачкиот суфикс -ство, покрај 

тоа што е носител на лексичкото значење (стакларска дејност) упатува 

и на граматичкото значење > вокалот -о упатува на именка од среден 

род.  

1.3.2. Аломорфа. Една морфема може да се јави во различни видо-

ви. Во збороформите рака – раце – раче, во рака, коренската морфема е 

рак-, но во формите раце и раче, коренската морфема се јавува во фор-

мите рац- и рач-. Во збороформите изјави и искаже, коренската морфе-

ма е јав- и каж-, но во формата искаже, префискот из- се јавува во фор-

мата ис-. Тоа е резултат на допирот на коренската морфема со другите 

морфеми, при што се случуваат гласовните промени редување на со-

гласките и едначење по звучност. Овие форми се викаат варијанти на 

една иста морфема или аломорфи. Значи, морфемите рац- и рач- се ва-

ријанти на морфемата рак-, а формата ис- е варијанта на морфемата из-, 

односно овие форми се аломорфи на морфемите рак- и из-.  

 

1.4. Активности: 1. Збороформите: учи, учител, учителка, учители, 

учителки, учителот, учителката, учителите, учителките, учителов, учи-
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телон, учителкава, учителкана, учителиве, учителине, учење, учењето; 

град, гради, градови, градот, градов, градон, градовите, градовине, гра-

дител, градење, градба, загради, заградува, ограда, оградува, изгради, 

изградува, изградба, догради, доградува, покажува, докажува, искажу-

ва, поткажува – а) поделете ги на слогови; б) поделете ги на морфеми. 

Потоа, подвлечете ја коренската морфема и кажете дали другите морфе-

ми се формообразувачки или зборообразувачки. Во зборовите во кои е 

можно, додадете претставки и суфикси. Посочете ги гласовните проме-

ни. 

1.5. Зборовни групи. Со зборовните групи се занимавале повеќе 

школи. На пример, Стоичката школа разликувала пет зборовни групи. 

Александриската школа изделила осум зборовни групи, меѓу кои и чле-

нот, а познато е дека во нашиот јазик членот е морфема. Зборовите во 

македонскиот јазик, денес, според определени карактеристики, се повр-

зуваат меѓу себе и формираат групи. Зборовите што се групирани врз 

основа на некој општ заеднички признак се викаат зборовни групи. 

Постојат повеќе класификации на зборовните групи, но најчесто се зе-

маат предвид значенската (семантичка), формалната (морфолошка) и 

функционалната (синтаксичка) класификација. 

1.5.1. Семантичка класификација. Оваа класификација поаѓа од 

признакот според кој повеќе зборови се обединуваат во една збoровна 

група. Во основа на оваа класификација се наоѓа смисловната, значен-

ската страна на зборовите, а зборовите се класифицираат во групи врз 

основа на нивните општи лексички и граматички значења. Според неа, 

во македонскиот јазик се изделуваат 11 групи зборови: именки, придав-

ки, заменки, броеви, глаголи, прилози, предлози, сврзници, честици, из-

вици и модални зборови. Да видиме кој е тој признак во секоја од збо-

ровните групи. Општото лексичко значење на именките е опредмете-

ност (именуваат поими за живо суштество, предмет или за појави и за 

дејства што се сфаќаат како опредметени). Именките имаат и општи 

граматички значења, род, број и определеност. Општото лексичко зна-

чење на придавките се однесува на искажување на карактеристика за 

некого или нешто. Општото граматичко значење на придавките е исто 

како кај именките, односно и тие разликуваат род, број и определеност. 

Заменките се изделуваат во посебна група според нивното својство да 

посочуваат или означуваат лица, предмети и појави. Нивните општи 

граматички значења се: род, број, лице. Броевите се карактеризираат со 

значење на избројливо количество. Со признак процес (дејство/работа 

или состојба) се изделуваат глаголите. Прилозите означуваат различни 

околности во кои се врши одредено дејство. Предлозите, сврзниците и 

честиците немаат лексички значења. Тие се несамостојни зборови со 

кои се изразуваат одделни граматички значења. Со предлозите се изра-
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зуваат различни односи меѓу зборовите. Сврзниците ги поврзуваат збо-

ровите, зборовните состави и дел-речениците во сложените реченици. 

Честиците изразуваат различни граматички значења, на пример, тврде-

ње, одрекување, исклучување. Извиците изразуваат чувства, имитираат 

звуци и обрнуваат внимание, а со модалните зборови се искажува ста-

вот на зборувачот кон она што е соопштено. 

1.5.2. Со морфолошката класификација се зема предвид дали збо-

ровите ја менуваат или не ја менуваат формата во исказот. Според тоа, 

во нејзината основа е менливоста, односно неменливоста. Менливи збо-

рови се: именки, заменки, придавки, броеви и глаголи, а неменливи: при-

лози, предлози, сврзници, честици, извици и модални зборови. Иако при-

лозите се вклучуваат во неменливи зборови, некои прилози имаат фор-

ми за степен, на пример, убаво – поубаво – најубаво и за определеност, 

на пример, неколку – неколкуте, па може да се каже дека се тие на гра-

ницата меѓу менливите и неменливите зборови.  

1.5.3. Синтаксичката класификација ја зема предвид функцијата 

на зборовите во реченицата. Одделни зборови може или не може да вр-

шат синтаксичка функција. На пример, функција на предикат или при-

рок врши глаголот, функција на субјект има именката, придавката, за-

менката, функција на прилошка определба има прилогот. Според оваа 

класификација, зборовите се делат на полнозначни и службени. Полно-

значните зборови се зборови со конкретна содржина, со лексичко и гра-

матичко значење. Тие имаат функција на самостојни членови во рече-

ницата, може да имаат функција на подмет, прирок, директен предмет и 

др. Службените зборови имаат само граматичко значење. Тие немаат 

самостојна функција во реченицата, туку служат за да се изразат раз-

лични односи меѓу зборовите. Според овој принцип се изделени изви-

ците и модалните зборови, кои се блиски до службените зборови, но не-

маат функција на службени зборови.  

 

1.6. Активности: 1. Во текстот пронајдете ги менливите и неменли-

вите зборови. 

...‒Нема да умреш – рече. ‒Живеј и научи дека човек не може да би-

де толку глупав. Овде, на ова место каде што си ти, пред две години, јас 

исто така едноподруго сонував еден ист сон. Сонував дека треба да 

стигнам до полињата на Шпанија, да побарам некоја црква во урнатини 

каде што овчарите имаат обичај да преноќуваат со своите овци и од чи-

ја ризница расте една египетска смоква. И ако копам под коренот на 

смоквата, би требало да најдам скриено богатство. Ама не сум толку 

глупав за да ја преминам пустинава само затоа што едноподруго сону-

вав ист сон. Потоа си замина. Момчакот со напор стана и уште еднаш 

погледна накај Пирамидите. Тие му се смешкаа, а и тој им возврати со 
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насмевка, додека срцето му беше исполнето со среќа. Го најде богат-

ството... („Алхемичарот“, П. Коелјо). 

 

2. ИМЕНКИ 

2.1. Поим и поделба. Именки се зборови што именуваат суштества, 

на пример, учител, птица; предмети, на пример, маса, книга; појави, на 

пример, темнина. Зборот предмет се однесува на материјалните пред-

мети, на пример, нож, штица, но и на сето она што се сфаќа како оп-

редметено, на пример, ден, жал, љубов, радост. Основен белег на 

именките е поимот опредметеност. Именките се делат на општи и соп-

ствени. Со општите именки се именува: а) Одделен вид предмети, суш-

тества и појави, како и еден претставник на истиот вид. На пример, со 

зборот учител се означува секој учител воопшто, но и еден конкретен 

учител; б) Множество од еднородни предмети што претставуваат це-

лост, збир во кој не се изделува посебен предмет, на пример, население, 

кадар, мебел, народ, свет, село, род, град. Овие именки со еднинска 

форма означуваат множество и се викаат колективни (збирни) именки. 

Според тоа, кадар е општа и збирна именка; в) Материјал, на пример, 

вода, бакар, песок, шеќер. Овие именки се викаат материјални именки. 

Според тоа, шеќер е општа и материјална именка. Општите именки уш-

те може да се поделат на конкретни и апстрактни. Конкретните имену-

ваат конкретни предмети, на пример, клупа, чаша и тие може да се доп-

рат, видат или чујат. Апстрактните именки го именуваат сето она што 

се сфаќа како опредметено и тие не може да се допрат, видат или чујат, 

на пример, радост, тага, среќа. Според тоа, радост е општа и ап-

страктна именка. Со сопствените именки се именуваат единечни (ин-

дивидуални) суштества и предмети: а) Имиња на луѓе (прекари, псев-

доними), на пример, Миле, Миа; б) Географски имиња, на пример, Пе-

лагонија, Баба, Охридско Езеро; в) Празници, на пример, Велигден, 

Илинден, Божиќ; г) Имиња на институции, на пример, Биро за развој на 

образованието на Република Македонија, Министерство за образова-

ние и наука; д) Имиња на различни организации и објекти за услужни 

дејности, на пример, Градежна организација „Бетон“,  Слаткарница 

„Стела“; ѓ) Имиња на уметнички дела, на пример, „Везилка“ од Б. Ко-

нески, „Пиреј“ од П. М. Андреевски. 

2.2. Граматички категории на именките. Во македонскиот јазик, 

именките ги имаат следниве граматички категории: род, број и опреде-

леност. Категоријата падеж не е својствена за македонскиот јазик. Но 

се среќаваат остатоци од неа кај заменките и кај именки во вокативна 

форма, на пример боже, девојко, куме или Го видов Јанета (Јанета е 
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остаток од некогашната генитивно-акузативна форма, која денес ретко 

се употребува).  

2.2.1. Родот на именките. Родот кај именките што именуваат живи 

суштества, има основа во различниот пол на луѓето и животните (маш-

ки и женски), а може да биде и неутрален, среден, кај малите живи суш-

тества. Овој род е природен, на пример, мачор – мачка – маче, петел – 

кокошка – пиле, маж – жена – дете. Кај именките што не означуваат 

живо суштество, станува збор за граматички род. На пример, нема ни-

каква основа во природата на предметот, стол да биде од машки род. 

Природен род имаат само именките што именуваат живи суштества. 

Граматички род имаат сите именки, без оглед на тоа дали именуваат 

живо или неживо нешто. Граматичкиот род се определува според завр-

шетокот на именката. Именките што означуваат живи суштества имаат 

и природен и граматички род. Според граматичкиот род, секоја именка 

во македонскиот јазик припаѓа на машки, женски или среден род. Родот 

во македонскиот јазик доаѓа до израз во еднинските форми, на пример, 

клупа, село, човек. Во множината родот се определува според соодвет-

ната еднинска форма, на пример, клупи, села, моливи. Формата моливи 

се сфаќа како машки род само во однос со еднинската форма молив. а) 

Именките од машки род завршуваат на согласка или на самогласка, на 

пример, Јован, учител, Никола, заб, судија, Гане, стрико, Ѓорѓи, вујче, 

Марко, Роберт. Именката Јован има природен род, затоа што означува 

лице од машки пол, но и граматички род, затоа што оваа именка завр-

шува на согласка. Именката заб има само граматички род, затоа што за-

вршува на согласка. За македонскиот јазик не се карактеристични завр-

шетоците на -и и -у кај именките од машки род, на пример, кули и гуру. 

Постојат именки што имаат граматички машки род, а се однесуваат и 

на лица од машки, но и на лица од женски пол, на пример, директор, 

доктор, судија, министер. Во овој случај, се препорачува да се употре-

буваат овие именки во формата за женски род, на пример, директорка, 

докторка, судијка, министерка. Од одредени именки, не постои форма 

за женски род, на пример, аташе. Постојат и имиња од странско потек-

ло за кои не сме сигурни на кој род му припаѓаат и затоа се определува 

родот според полот на личноста –  сите именки што означуваат лица од 

женски пол се од женски род, а сите именки што означуваат лица од 

машки пол се од машки род; б) Именките од женски род најчесто завр-

шуваат на -а, на пример, клупа, маса; -е, на пример, Лиле; на -и, на при-

мер, Бети. Помал дел завршуваат на согласна група, на пример, ра-

дост, младост и на согласка, на пример, пот, заповед, Инес. Инес е 

женско име и завршува на согласка. И некои именки што покажуваат 

граматички женски род се однесуваат на лица од двата пола, на пример, 

индивидуа, странка; в) Именките од среден род завршуваат на -о и -е, 
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на пример, село, срце. Именките од туѓо потекло може да имаат и други 

завршетоци, на пример, такси, интервју, жири.  

Во одредени случаи, постои колебање во родовата припадност на 

именката, односно некои именки може да покажуваат машки или жен-

ски род, што се согледува од членуваната форма, на пример, песок – пе-

сокот, песокта;  вар – варот, варта; памет – паметот, паметта;  пе-

пел – пепелот, пепелта; жал – жалот, жалта;  прав – правот, правта.  

2.2.2. Бројот на именките. Категоријата број внесува разлика во од-

нос на единечното наспроти множеството од предмети, суштества или 

појави. Еднината означува единечен премет, суштество или појава, а 

множината повеќе од именуваните суштества, предмети или појави. Со 

еднинската форма може да се означува множество. На пример, во рече-

ницата  Колку леб продадовте, со еднинската форма леб се укажува на 

тоа дека се бара одговор кој ќе укажува на множество. Од друга страна, 

и со множинската форма може да се укажува и на еднина и на множина, 

на пример, формите ногари, фармерки, очила, укажуваат и на еден пар 

и на множество. Некои именки имаат само еднинска, а други, пак, само 

множинска форма. Именки што се употребуваат само во еднина се: а) 

Сопствените именки по правило немаат множинска форма. Тие може да 

се јават и во множинска форма, но тогаш именуваат повеќе лица што го 

имаат истото име, на пример, Во нашиот класи има три Марии, или 

пак, се однесуваат на ситуација кога семејството е именувано според 

некој негов член, најчесто таткото, на пример, детето на Петревци; б) 

Колективните (збирни) именки од типот женштурија, челад, мебел, ка-

дар, население, лектира со еднинската форма означуваат множество. 

Во однос на овие именки, во секојдневната практика често се среќаваат 

и множински форми, особено од именките кадар и лектира, а тоа прет-

ставува нарушување на нормата на стандардниот јазик; в) Материјални-

те именки од типот вода, шеќер, бакар, може да се употребуваат во 

множинска форма, но не означуваат множество во вистинска смисла на 

зборот. Кога се овие именки употребени во множина, тие означуваат 

одделни видови, вид вино, или вид кафе, на пример, Во Македонија има 

убави вина или измерено количество, на пример, две кафиња, три ра-

кии. Во географијата и другите природни науки, овие именки имаат ши-

рока употреба во множинска форма, на пример, Видови води, ако се 

прави поделба на водата на тврда, мека, питка. Има примери кои укажу-

ваат на повеќекратно земање на материјата во одреден процес, на при-

мер, За да се подготви слатко, смоквите се мијат во девет води и на 

обилноста на материјата, на пример, Растопените снегови направија 

кал по улиците; г) Голем број апстрактни именки кога се јавуваат во 

нивното основно значење имаат множинска форма. На пример, Треба 

да се почитуваат човековите права и слободи > право на глас, право на 
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сопствено мислење, право на вработување, право на избор, право на 

еднаков третман, право на брак или слобода на изразување, слобода за 

собирање и здружување, слобода за изразување на своите убедувања. 

Денес, се забележува дека голем број именки што се регистрирани во 

ТРМЈ само со еднинска форма, се употребуваат и во множина, на при-

мер, амнестии, абдикации, багажи, банкротства, ведрини, верности, 

гангрени, геноциди, дивини, демографии, евиденции, еволуции, жител-

ства; д) Деминутивни образувања на -ец и -енце, на пример, лебец, де-

тенце. 

2.2.2.1. Видови множина. Во македонскиот јазик се разликуваат 

три вида множина: обична, избројана и збирна. а) Обичната множина 

дава информација дека станува збор за повеќе суштества, предмети или 

појави. Таа се јавува кај именките од сите три рода. Кај именките од 

машки род, таа се образува со наставките: -и, на пример, играч – играчи, 

заб – заби; -ови/-еви, на пример, клуч – клучеви, сноп – снопови, број – 

броеви; -вци/-овци, на пример, дедовци, Јаневци. Распределувањето на 

наставките -ови/-еви е многу тешко, затоа што голем е бројот на именки 

што може да се употребуваат со двете наставки. Множинската форма 

луѓе е исклучок. Именките од женски род обична множина образуваат 

со наставката -и, на пример, клупа – клупи, жена – жени. Формите раце 

и нозе се исклучоци. Именките од среден род обична множина образу-

ваат со наставките: -а, на пример, село – села, грло – грла; -иња, на при-

мер, срце – срциња, пиле – пилиња. Формите деца од дете, очи од око, 

уши од уво, рамена од рамо (според ова е образувано и рамено) се по-

себни форми. Не се образува обична множина од деминутивните форми 

на -енце, на пример, детенце. Но постои образување веленце – веленца, 

зашто овој збор го изгубил значењето на деминутивна форма. Формата 

пости не може да се замени со постови во изразот Петрови пости; б) 

Избројаната множина има потекло од некогашната двоина, но денес не 

е ограничена на означување на двоинско значење. Таа е карактеристич-

на само за именките од машки род што во еднина завршуваат на соглас-

ка. Кога именката се јавува во форма на избројана множина, таа е секо-

гаш придружена од број или од прилог за количество. Карактеристична 

наставка за формирање на избројаната множина е: -а, на пример, два 

клуча, неколку дена, три дена, сто гроша, осум класа. Често се употре-

бува со бројот два, на пример, два петла, два ручека, два фронта, но и 

овде не станува збор за некое цврсто правило, зашто со бројот два може 

да се употребуваат и форми на обична множина, на пример, два адети, 

два орли. Формите на избројаната множина често се заменуваат со фор-

мите на обичната множина. Не се образува избројана множина од имен-

ките од машки род што завршуваат на -ец,тие се употребуваат со обич-

на множина, на пример, два прозорци, два катанци, но сепак, е забеле-
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жана формата два кладенца. Доколку меѓу бројот и формата за изброја-

на множина се употребува атрибут, тој секогаш е во формата за обична 

множина, на пример, два сиви сокола; в) Збирната множина се јавува 

кај именките од сите три рода. Наставки со кои се образува овој вид 

множина се: -је, -ја и -ишта, на пример, лист – лисје, рид – ридје – ри-

дишта, ливада – ливаѓе (ливада + -је > ливадје > ливаѓе) , трева – трев-

је, планина – планиње (планина + -је планинје > планиње), дрво – дрвје – 

дрвја, жито – житје – житја. Некои од овие множински форми ука-

жуваат на разлики во значењето, иако во многу случаи двете форми мо-

же подеднакво да се употребуваат, на пример, дрва (обична множина 

како дрво за огрев) и дрвја (во природата). На овој начин, кај средниот 

род, во множинските форми, се затемнува границата меѓу обичната и 

збирната множина, повеќе отколку кај другите два рода. Именката цве-

ќе е еднинска форма, што го загубила збирното значење и како синоним 

на цвет образува множинска форма цвеќиња. Збирната множина бара 

глаголи и определби во множина, на пример, Убави снопје врзавме, а не 

Убаво снопје врзавме, Жолтите лисје, а не Жолтото лисје и сл. Од зна-

чењето на збирната множина јасно е дека таа не се употребува со број. 

Во разговорниот јазик се среќаваат отстапки од ова правило, но тие не 

треба да се допуштаат во стандардниот јазик, на пример, Да ви даде 

Господ илјада добриње. 

Во однос на множинските форми треба да се спомнат и оние што не 

изразуваат бројност, на пример, зора – зори, мугра – мугри, срам – сра-

мови, мрак – мракови. Во овие случаи не постои вистинска бројна раз-

лика. Со множинската форма се постигнува одредена експресивност во 

изразот, односно одредено потсилување. Инаку, множинска форма не-

кои од овие именки добиваат во состави од типот Две зори не сум спиел. 

Голем број именки регистрирани во ТРМЈ, исто така, имаат множинска 

форма од ваков вид, односно без вистинска бројна разлика, на пример, 

кал – калови. Наставките за формирање на множински форми најчесто 

се додаваат директно на еднинската форма на именката. Но се случува 

наставките да се додаваат на основата на именката, односно на нејзини-

от коренски дел и во тој процес се случуваат различни фонетски и мор-

фолошки промени. На пример, од именката бубрег се образува множин-

ска форма бубрези, а не бубреги (во допир на крајната согласка  -г со 

множинската наставка -и се случува фонетска промена  редување г > з). 

Или, во множинската форма од старец – старци се забележува фонет-

ската промена испуштање на самогласка. 

2.2.3. Определеност на именките. Категоријата определеност е ед-

на од најспецифичните карактеристики на именските зборови во маке-

донскиот јазик. Оваа категорија со изразува со посебни граматички 

средства, наставки, што се нарекуваат и членски наставки или членски 
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морфеми. Во македонскиот јазик членската наставка е постпозитивна, 

односно доаѓа како наставка по именките. Категоријата определеност 

се однесува на тоа дека од едно множество истородни предмети и поја-

ви може да се издели и определи еден предмет или појава. Затоа, докол-

ку на општата именка ѝ се додаде членска морфема, за таа именка се ве-

ли дека е определена или членувана, а доколку именката е без членска 

морфема се вели дека е неопределена или нечленувана. Членската мор-

фема има функција на општо определување на одреден предмет или по-

јава, но и на просторно определување на предметот и појавата. 

Во македонскиот јазик членската наставка потекнува од показните 

заменки тој, таа, тоа, тие; овој, оваа, ова, овие; оној, онаа, она, оние 

кои се употребуваат препозитивно (пред именката). Постојат три вида 

членски морфеми: -от, -та, -то, -те; -ов, -ва, -во, -ве и -он, -на, -но, -не. 

Често се среќаваат примери кога се употребува и показна заменка и 

членска морфема, на пример, Таа жената дојде вчера, Не можам да ја 

исчистам оваа масава, Оној поголемион учи во Скопје. Во овој случај, 

показната заменка само ја засилува определеноста која е изразена со 

членската морфема. Именките од машки род, во зависност од завршето-

кот, може да добијат членска наставка -от, -та, -то; -ов, -ва,  -во; -он,   

-на, -но во еднина и -те, -ве, -не во множина, на пример, забот, судија-

та, дедото; забов, судијава, дедово; забон, судијана, дедоно; забите, 

судиите, дедовците; забиве, судииве, дедовциве; забине, судиине, дедов-

цине. Именките од женски род, во зависност од завршетокот, може да 

добијат членска наставка -та, -ва, -на во еднина и -те, -ве, -не во мно-

жина, на пример, клупата, жената; клупава, женава; клупана, женана; 

клупите, жените; клупиве, жениве; клупине, женине. Именките од сре-

ден род, во зависност од завршетокот, може да добијат членска настав-

ка -то, -во, -но во еднина и -та, -ва, -на во множина, на пример, село-

то, срцето; селово, срцево; селоно, срцено; селата, срцата/срцињата; 

селава, срцава/срцињава; селана, срцана или срцињана. Формите на 

збирната множина добиваат членски наставки -то,-та, -во,-ва, -но,-на, 

на пример, нивјето, нивјево, нивјено; лисјата, лисјава, лисјана. Формата 

луѓе ги добива членски наставки -то, -во, -но. 

Членските наставки имаат функција на општо определување на 

именките. Покрај тоа, тие имаат функција и на просторно определува-

ње. Низата -ов, -ва, -во, -ве, служи за определување на предмети што се 

блиски до оној што зборува, на пример, Дај ми ја книгава – таа што е 

тука во близина, таа што двајцата ја гледаме, оваа овде. Низата -он, -на, 

-но, -не, служи за определување на предмети што се малку пооддалече-

ни, но, сепак, се наоѓаат во видното поле на зборувачот и на примачот 

на пораката, на пример, Дај ми ја книгана – таа што е подалеку и од 

двајцата, но, сепак, и двајцата ја гледаме, онаа онде (иако е подалеку 
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предметот може да биде виден и покажан). Низата -от, -та, -то, -те, 

иако има улога на општо определување на предметите, често може да 

се употребува и за просторно определување, кога предметот е во 

дофатот на второто лице, на пример, Дај ми ја книгата (таа што е до 

тебе или таа што ја држиш). 

2.2.3.1. Исклучоци во поглед на употребата на членската морфе-

ма. Сопствените именки по правило не се определуваат затоа што тие 

како сопствени именки се определени сами по себе. Но се случува, се-

пак, во одредени случаи, и тие да добијат членски наставки, на пример, 

Не можам повеќе да живеам во Битолата. Во овој случај, членската 

морфема не покажува определување како кај општите именки, туку ста-

нува збор за искажување на личен став на зборувачот. Или, Ќе одам кај 

Лилето. Во овој случај, членската морфема, исто така, не покажува оп-

ределување како кај општите именки, туку станува збор за одредена 

блискост која ја изразува зборувачот, односно за стилска употреба на 

именката. Прекарите и псевдонимите, со оглед на нивниот статус како 

лично име, не се употребуваат со членска наставка. Ако општата имен-

ка е употребена како прекар, таа се употребува со членска наставка, на 

пример, Ордан Пиперката. И овде може да се зборува за колебање во 

употребата на членската наставка, што зависи од можноста прекарот да 

се сфати како презиме, на пример, Ѓорѓи Сугаре. Составите со предлог 

од типот за рака, за гуша, иако може да се употребат со членска настав-

ка, сепак, се повообичаени без неа, зашто добиваат прилошко значење, 

односно тие се помалку или повеќе адвербијализирани, пред да се раз-

вие категоријата определеност во нашиот јазик. Такви се и составите и 

на твоја глава, и во ваши куќи. Во уметничката литература, често пати, 

се испушта членската наставка и таму каде според нормите не е потреб-

но, но тоа е стилска особеност. Постојат именки кои во македонскиот 

стандарден јазик се примени со членски наставки, на пример, географ-

ските имиња Балканот, Родопите, Алпите. 

 

2.3. Активности: 1. Во тексот: а) изделете ги општите и сопствени-

те именки; б) изделете ги конкретните и апстрактните именки; в) опре-

делете го родот на именките; г) од именките образувајте форми за трите 

видови множина (доколку е можно); д) изделете ги именките според тоа 

дали се употребени во еднинска или во множинска форма; ѓ) изделете 

ги именките што се определени и оние што не се определени; е) најдете 

ги фонетските промени кај именките во множина (доколку постојат); ж) 

од множинските форми на именките употребете ги еднинските форми и 

обратно; з) кај членуваните именки објаснете го општото и просторното 

определување; 2. Направете анализа на употребата на множинската 

форма од кадар во секојдневната јазична практика. Користете го ТРМЈ. 
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...Секогаш кога можеше, настојуваше да помине по друг пат. Светот 

беше голем и неисцрпен и кога ќе ги пуштеше овците барем малку да го 

носат, откриваше уште многу интересни работи. „Проблемот е во тоа 

што тие не се свесни дека секој ден одат по нов пат. Не забележуваат 

дека пасиштата се поинакви и дека се сменуваат годишните времиња ‒ 

зашто се обземени само со водата и храната.“ „Можеби е така и со сите 

нас“, си помисли овчарот. „Ист е случајот и со мене, зашто откако ја за-

познав ќерката на трговецот веќе не мислам на други жени.“ Погледна 

кон небото и оцени дека ќе стигне во Тарифа пред ручек. Таму може да 

ја замени својата книга за некоја уште подебела, да ја наполни мешина-

та со вино, да се избричи и да се потстрижи. Мораше да се стокми за 

средбата со девојката, не сакајќи ни да помисли дека друг овчар стиг-

нал пред него, со повеќе овци, за да ѝ ја побара раката. „Токму можнос-

та да се оствари еден сон, го прави животот поинтересен“, си помисли, 

повторно гледајќи во небото... („Алхемичарот“, П. Коелјо).  

2.4. Вокативни форми на именките. Непосредното обраќање кон 

некого или нешто, но најчесто кон живо суштество се прави и со посеб-

ни форми на именките, што се викаат вокативни форми. Овие форми 

имаат посебни наставки, но за нив е важна, исто така, и интонацијата. 

Вокативни форми може да имаат и именки што означуваат неживо неш-

то, доколку со персонификација им се припишува својство на соговор-

ник во општењето. Кај именките од машки род, наставки за вокативни 

форми се -е и -у. Кај одреден број именки може да се појавуваат и двете 

форми, на пример, брат – брате – брату; цар – царе – цару, човек – чо-

вече – човеку. Наставката -у најчесто се среќава кај едносложни именки, 

а наставката -е кај повеќесложните именки, на пример, професоре, гос-

подине, министре. Именките Бог, отец, поп, кум имаат вокативни фор-

ми на -е: боже, оче, попе, куме. Кај повеќесложните именки што завр-

шуваат на -ар, се употребуваат двете наставки, на пример, овчаре и ов-

чару. Формите на сопствените именки што завршуваат на самогласка 

немаат посебни вокативни форми, а за обраќање се користи основната 

форма, на пример, Петре придружена со посебна интонација. За оние 

што завршуваат на согласка е карактеристична наставката -е, на при-

мер, Горан – Горане. Именките од женски род имаат вокативни форми 

на -е и -о. Наставката -е најчесто се среќава кај именки што завршуваат 

на -ица, на пример, Милице, шефице; кај личните имиња на -ка, на при-

мер, Ратке, Василке (се избегнуваат формите со -о зашто тие се употре-

буваат кај имињата од машки род, на пример, Ратко, Василко и сл.), а 

таму кај што не е тој случај во прашање може да се употребуваат форми 

и на -о, на пример, Велике – Велико, Јанике – Јанико). Овој модел може 

да се пренесе и кај многу општи именки, на пример, стопанке – сто-

панко, домаќинке – домаќинко. Кај другите именки од женски род ка-
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рактеристична е наставката -о, на пример, мајко, вујно. Но и кај именки-

те на -ица се забележуваат форми со наставката -о, на пример,  лисицо, 

кукавицо. Не може да се каже дека има одредено доследно правило за 

распределбата на наставките за вокативните форми. Именките од жен-

ски род што завршуваат на согласка, на пример, љубов, радост немаат 

вокативни форми. Денес, многу се необични вокативни форми од соп-

ствени именки од туѓо потекло, на пример, Афродита, Симона, Мимо-

за. Употребата на вокативна форма од овие именки може да има нега-

тивна конотација, но и нијанса на исмејување. Има туѓи именки од жен-

ски род, кај кои не може да се образува вокативна форма. Именките од 

среден род немаат посебни вокативни форми. 

Вокативните форми имаат функција на непосредно обраќање заради 

воспоставување на контакт со соговорникот. Но понекогаш, овие фор-

ми може да имаат и друга цел, на пример, некому може да му се обрати-

ме со зборовите душо, срце, сатано, вампиру. И на тој начин доаѓа до 

израз нашиот чувствен однос или став кон соговорникот. Вокативната 

форма постепено се изместува преку употребата на посебна интонација. 

Најчесто станува збор за продолжување на вокалот од последниот слог, 

на пример, татко, Трајко, но тоа не може да се изрази во пишаната 

форма. Изместувањето на вокативните форми се должи на повеќе фак-

тори, како, голем број зборови по потекло од турскиот јазик што се упо-

требуваат без наставка за вокативна форма, на пример, кардаш, курназ; 

употребата на извични зборови со вокативна форма, на пример, еј 

човек, еј брат, море селанец; поради голем број туѓи заемки што се упо-

требуваат без наставка за вокативна форма (некои се употребуваат и со 

наставка), на пример, идиот, демагог, кретен. Како резултат на тоа, го-

лем е бројот на именки што не се употребуваат со вокативни наставки. 

Губењето на вокативната форма е повеќе изразено кај именките од 

машки род во однос на именките од женски род, иако во поново време 

се зголемува бројот на именки од женски род што не се употребуваат со 

наставки за вокативна форма. 

Во однос на формите за обраќање, денес, во телевизиските емисии 

се забележуваат особено интересни случаи, што одат во прилог на тен-

денцијата за губењето на вокативните форми. Многу често, при обраќа-

ње се употребуваат именки од машки и женски род без вокативна нас-

тавка, само со интонација, на пример, Перо, Љупчо, Валентина, Ирена, 

Анабела. Се забележува употреба на неофицијално име во официјални 

ситуации, на пример, Зоки наместо Зоран, Мими наместо Мирјана, на 

презимето придружено со вокативната форма господине, на пример, 

господине Петровски, професорке Ангеловска, но најчесто се употребу-

ва само презимето, на пример, Петровски, Величковски, Шехтански, 

Димитровски. Често се забележува употреба на форми од типот профе-
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сор Петковски наместо професоре Петковски, господин Митревски на-

место господине Митревски. По примерот на овие модели, губењето на 

вокативните форми се согледува и таму каде што воопшто не е вооби-

чаено, на пример, во обраќање од типот градоначалник, без наставка, 

само со интонација.  

 

2.5. Активности: 1. Во текстот: а) изделете ги именките и напишете 

ги во вокативна форма. Доколку има особености, дискутирајте за нив; 

б) Дајте сопствени примери за вокативни форми со кои се искажуваат 

позитивни и негативни ставови и чувства кон соговорникот. 

 …Зашто не живеам ниту во минатото ниту во иднината. Ја имам са-

мо сегашноста и само таа ме интересира. Ако успееш да останеш во се-

гашноста, ќе бидеш среќен човек. Ќе забележиш дека во пустината пос-

тои живот, дека на небото има ѕвезди и дека воините се борат затоа што 

тоа е својствено за човековата раса. Животот ќе биде празник, едно го-

лемо празнување, зашто тој секогаш е единствено моментот што го жи-

вееме“. Две ноќи подоцна, кога се токмеше за спиење, момчакот го на-

сочи погледот кон ѕвездата според која се ориентираа ноќе. Му се стори 

дека хоризонтот е малку понизок, зашто над пустината имаше стотици 

ѕвезди. Тоа е оаза – рече камиларот... („Алхемичарот“, П. Коелјо).  

 

3. ПРИДАВКИ 

 

3.1. Граматички категории. Придавките се зборовна група со која 

се именува некаква карактеристика на предметите, суштествата или по-

јавите, на пример, маса – мала маса. Придавките имаат исти граматич-

ки категории како и именките, род, број и определеност. За придавките 

уште е карактеристична категоријата степен, која, исто така, може да се 

сретне и кај одделни именки. Сите видови придавки се јавуваат во атри-

бутска улога. 

3.2. Род и број. Придавките имаат форми за секој род во еднина и 

една форма за множина. На пример, машки род добар, женски род доб-

ра, среден род добро – множина добри. Во еднина придавките од машки 

род завршуваат на согласка, на пример, добар, убав, силен или поретко 

на самогласка, на пример, божји, козји. Придавките од женски род има-

ат завршеток на -а, на пример, голема, убава, силна, додека придавките 

од среден род завршуваат на -о, на пример, големо, убаво, силно и ретко 

на -е, на пример, Овче Поле, више, ниже). Во множина сите придавки 

завршуваат на -и, на пример, добри, големи, силни. Во македонскиот ја-

зик постојат придавки што се надвор од категоријата род, односно ед-

нинската форма на придавката се употребува за сите три рода, но и во 

множина, како, фер, супер, ачик, на пример, фер човек (машки род), 
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фер жена (женски род), фер дете (среден род), фер односи (множина). 

Придавките може да се наоѓаат пред именката или зад именката што ја 

определуваат. Во разговорниот јазик, придавка поставена зад именка, 

се чувствува како нешто вообичаено, на пример, чудо големо, пара 

сребрена. Стандардниот јазик ја допушта оваа позиција на придавката, 

но, сепак, за разлика од разговорниот јазик, во стандардот таа е по-

ограничена и во извесни случаи носи стилска вредност на изразот, на 

пример, Погледот благ, смирен и длабок.  

3.3. Членската наставка  кај придавките. Придавката ја добива 

членската морфема од именката, на пример, човекот – членувана имен-

ка, добар – придавка, > добриот човек. Кај придавките од женски и сре-

ден род и кај множинската форма, членската морфема се додава директ-

но на основната форма на придавката (нечленуваната), на пример, доб-

ра – добрата, добро – доброто, добри – добрите. Кај придавките од 

машки род што завршуваат на согласка, членската морфема се додава 

на т.н. определена форма на придавката која постоела во постарата фаза 

од развојот на македонскиот јазик, на пример, зелен-и-от (зелени > ста-

ра определена форма на придавката + -от), висок-и-от. Старата опреде-

лена форма на придавките на -и, за машки род еднина, се среќава и де-

нес во одредени случаи: а) Во личните имиња, на пример, Премудри 

Соломон, Свети Јован, Карло Велики; б) Во географски имиња, на при-

мер, Добри Дол, Стариград; в) Во изрази од типот пусти, црни и кутри, 

на пример, пусти – кутри – црни Митре, пусти срам, црни синко; г) Во 

вокативна форма кај прекарите, на пример, Куси, Мали; д) Во обраќања 

од типот мили синко, честити царе, драги пријателе. Кај прекарите, 

членуваната придавка доаѓа зад именката, на пример, Петре кусиот, 

Мара дебелата. Географските имиња што содржат придавка може да се 

употребуваат: а) без членска наставка, на пример, Црна Гора; б) со па-

ралелни форми, на пример, Бело Море – Белото Море; в) придавката да 

има членувана форма, на пример, Северното Германско Море. Ова за-

виси од фреквенцијата на употреба на составот во јазикот. 

Карактеристично за членувањето на придавката е кога пред именка-

та се јавуваат две или повеќе придавки. Во овие случаи, првата придав-

ка секогаш ја прима членската морфема, доколку не се сака да се истак-

не значењето на секоја од придавките, на пример, Убавото сино езеро. 

Кога се истакнува значењето на секоја од придавките што ја определу-

ваат именката, секоја од тие придавки добива членска морфема, на при-

мер, Убавото, синото езеро. Изборот на едниот или другиот случај за-

виси од стилот. Ова се однесува на описните придавки. Кај односните 

присвојни и бројните придавки, сепак, се членува само првата придав-

ка, на пример, широкиот селски сокак, иако е можно и двете придавки 

да добијат членска наставка. Не се употребуваат со членска наставка 
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придавките во изрази од типот и на твоја глава, од твоја уста. Понеко-

гаш и придавката цел, а, о, и се јавува без членска наставка. Овде член-

ската наставка само ја засилува определеноста, на пример, цел затвор 

знаеше за тоа – целиот затвор знаеше за тоа.  

3.4. Поделба на придавките. Според своето значење придавките се 

делат на описни (квалитативни), односни (релативни), бројни и замен-

ски. a) Описните придавки именуваат такви карактеристики на предме-

тите, суштествата и појавите што произлегуваат од нив. Тие каракте-

ристики се внатрешно својство на именуваните предмети, суштества 

или појави. Најчесто со овие придавки се означуваат: големина, на при-

мер, долг, голем, мал; вкус, на пример, горчлив, благ, сладок; боја, на 

пример, зелен, црвен, бел; физички и хемиски својства, на пример, от-

порен, растворлив, кршлив; карактеристики на личност, на пример, др-

зок, способен, умен, храбар. Описните придавки се изделуваат од други-

те видови придавки, по тоа што само тие имаат форми за степенување, 

на пример, убав – поубав – најубав, зашто квалитетот може да биде из-

разен во различни степени; б) Односните придавки означуваат таква ка-

рактеристика што не се јавува како внатрешно својство на предметите, 

суштествата или појавите, туку произлегува од односот со некој друг 

предмет. Тие се делат на односни материјални (однос на материјал од 

кој е направен предметот), на пример, волнени чорапи, стаклена чаша и 

односни присвојни (однос на припадност кон некого или нешто), на при-

мер, градска библиотека, татков пријател. Доколку кај некои од овие 

придавки се јават форми за степенување, тоа само покажува дека тие 

односни придавки го измениле своето основно значење и дека развиле 

квалитативно значење. На пример, придавката златен во составите зла-

тен прстен, златна монета има значење на односна, но во составите 

златен човек, златно срце, златна душа, таа се јавува со описно значе-

ње, кое може да се изедначи со значењето мил, добар, на пример, По-

златен човек од него немам видено; в) Бројните придавки се образуваат 

од броевите и означуваат однос на предметите по ред или умноженост, 

на пример, прв, втор, стоти, четворен, петти, седми. Придавките од 

пет до сто се образуваат со наставката -ти, а се пишуваат и изговараат 

со две т. Бројните придавки од стотините се образуваат со наставката   

-ен, на пример, двестотен, петстотен, илјаден, милионен. Бројните 

придавки што означуваат умноженост се образуваат со наставките -ен, 

на пример, двоен, троен; -орен, на пример, четворен, седморен, осмо-

рен; -струк, на пример, триструк, стострук. Кај некои бројни придав-

ки, во извесни случаи, може да се развие квалитативно значење. На 

пример, бројната придавка прв, во составот Првиот човек има значење 

на бројна придавка, но во составот Тој е прв во градот, развива квали-

тативно значење богат или на висока функција; г) Заменските придав-
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ки, како и другите видови придавки, ги добиваат сите обележја од 

именката. Заменските придавки се делат на: а) Присвојни: мој, моја, 

мое, мои; твој, твоја, твое, твои; негов, негова, негово, негови; нејзин, 

нејзина, нејзино, нејзини; наш, наша, наше, наши; ваш, ваша, ваше, ва-

ши; нивен, нивна, нивно, нивни; б) Количествени: толкав, а, о, и – онол-

кав, а, о, и – олкав, а, о, и – оцкав, а, о, и ; в) Показни: таков, а, о, и – 

ваков, а, о, и – онаков, а, о, и – инаков, а, о, и; г) Општи: секаков, а, о, и; 

д) Неопределени: некаков, а, о, и; ѓ) Одречни: никаков, а, о, и; е) Пра-

шални: каков, а, о, и – колкав, а, о, и. И кај заменските придавки може 

да се развие квалитативно значење, на пример, во составот тој ми е по-

свој, со значење поблизок роднина. Исто така, се слушаат и формите 

понаш, најсвој, поградска. Овде станува збор за преносно значење, оти 

својството што го изразуваат не може да се замисли во помал или пого-

лем степен. Во групата на заменските придавки спаѓаат сиот, сета, се-

то, сите; сам, а, о, и; ист, а, о, и; друг, а, о, и. Иако и другите видови 

придавки развиваат значење како квалитативните придавки, сепак, тоа 

не е својствено во еднаква мера на сите. На пример, односните присвој-

ни заменки, Петров, Милкин, мајкин не може да се употребуваат во тоа 

значење.  

3.4.1. Степенување на придавките. Описните придавки имаат една 

посебна карактеристика според која се изделуваат од другите видови 

придавки. Тие може да го именуваат својството во помал или поголем 

степен. На пример, некој може да биде низок, некој да е уште понизок, 

а некој да е најнизок. Другите видови придавки (освен во горенаведени-

те случаи) не може да го означуваат ова својство, на пример, чашата 

може да биде стаклена, но не може да биде постаклена или најстаклена. 

Има две форми за степенување. Основната форма на придавката се вика 

позитив. Компаратив (споредување на својствата меѓу два предмета, 

две суштества или две појави) се образува кога пред основната придав-

ска форма ќе се додаде претставката по-, на пример, подобар, поубав, 

посилен. Суперлативот се однесува на споредување на својствата меѓу 

повеќе предмети, суштества или појави. Тој се образува кога пред ос-

новната придавска форма ќе се додаде претставката нај-, на пример, 

најубав, најдобар, најсилен. Образувањата со пре- и при- се многу блис-

ки до претставките по- и нај-, на пример, пристар и престар, преполн, 

преубав. Разликата меѓу нив и компаративот и суперлативот се согледу-

ва во фактот дека својството што го изразуваат не е споредено со други 

предмети, суштества и појави, туку тие го изразуваат својството како 

апсолутен признак, на пример, Митре е пристар. Одреден број прилози 

и именки може, исто така, да се степенуваат, односно да добиваат прет-

ставки за изразување на својството во поголем или помал степен, на 

пример, долу – подолу – најдолу; инаетчија – поинаетчија – најинает-
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чија, масјтор – помајстор – најмајстор. Ретко се среќаваат степенува-

ни форми кај некои глаголи, на пример, не чини – понечини – најнечини 

што одговара на значењето на прилозите помалку и најмалку. Опреде-

лен степен на својството може да се изрази, освен со претставките, и на 

друг начин, на пример, супер модерен > најмодерен, хиперпродуктивен 

> најпродуктивен, кој од кој полош > најлош,  јунак над јунаци > најју-

нак. 

 

3.5. Активности: 1. Во текстот: а) изделете ги придавките и поделе-

те ги според значењето; б) од изделените придавки наведете ги сите 

збороформи; в) определете го родот, бројот и определеноста на изделе-

ните придавки, а потоа, определете ги неопределените придавки; г) од 

придавките образувајте форми за степенување; д) изделете ги формите 

на придавките што покажуваат степенување; ѓ) изделете ги и именките 

во текстот и кон нив додадете описни или односни придавки (други од 

тие што се дадени во текстот).   

...Еден господин со долга брада и темни очи, рече: ‒ Јас сум Вода-

чот на Карванот. Пустината е како каприциозна жена, поради која поне-

когаш луѓето побудалуваат...Па сепак, во дното на душата не успеваше, 

а да не ја почувствува онаа мала радост на живеењето...по жолтата зем-

ја и синото небо, пред себе ќе го здогледаше зеленилото на урмините 

палми. Водачот на Карванот со прилично голем напор успеа да ги собе-

ре своите патници и почна да им дава упатства. ...Кога се загледа во неј-

зините црни очи, во нејзините усни кои се двоумеа меѓу насмевка и 

молк, го сфати најзначајниот и најмудриот дел од Јазикот со кој зборува 

светот, и кој можат да го разберат сите луѓе на светот во своите срца. А 

тоа се викаше Љубов, нешто постаро и од луѓето и од самата пустина, а 

кое сепак секојпат со иста сила избликнува кога ќе се сретнат два пог-

леда каде и да е... („Алхемичарот“, П. Коелјо). 

 

4. ЗАМЕНКИ 

 

4.1. Поим и поделба. Со заменките се посочуваат предмети, суште-

ства и појави. Со нив не се именува предметот, суштеството или појава-

та, туку се укажува на нив. На пример, Имам тетка. Таа е многу убава. 

Според значењето, заменките во македонскиот јазик се делат на лични, 

лично-предметни и показни заменки. а) Личните заменки го означуваат 

односот на соговорниците во разговорот и тие имаат граматичката кате-

горија лице. Првото лице е она што зборува, второто лице е она на кое 

му се обраќаме, а третото лице е лице кое не учествува директно во ко-

муникацијата, туку на него се укажува, односно тоа само се споменува, 
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па не мора да биде присутно во моментот на зборувањето. Постојат три 

лица во еднина и три лица во множина.  

Еднина: прво лице – јас; второ лице – ти; трето лице – тој (машки 

род), таа (женски род), тоа (среден род);  

Множина: прво лице – ние; второ лице – вие и трето лице – тие.  

Во оваа група спаѓа и личноповратната заменка за секое лице себе, 

се. Личните заменки имаат број. Родот е граматички изразен само во 

третото лице еднина. Во другите лица информација за родот се добива 

во зависност од тоа на кого се однесува заменката. И при зборувањето и 

во пишан текст за тоа е релевантна говорната ситуација. Заменката вие 

за второ лице множина може да се употребува и за обраќање кон едно 

лице во форма на учтивост или почитување. Во тој случај, глаголот е во 

еднина, на пример, Вие сте добар за лице од машки пол, Вие сте добра, 

за лице од женски пол, а не Вие сте добри. Во Вие сте добри, заменката 

не е употребена за учтиво обраќање кон едно лице, туку станува збор за 

употреба на личната заменка за второ лице множина. Сите збороформи 

на вие и ваш, се пишуваат со голема буква кога се обраќаме со почит 

кон едно лице. Сите збороформи на вие и ваш, се пишуваат со мала бук-

ва кога се обраќаме со почит кон повеќе лица.  

Личните заменки имаат кратки и долги форми за директен и инди-

ректен предмет. Долгите и кратките форми за директен предмет се: 

 Еднина: 1л. јас – мене ме, 2л.  ти – тебе те, 3л. тој – него го, таа – 

неа ја, тоа – него го;  

Множина: 1л. ние – нас нè, 2л. вие – вас ве, 3л. тие – нив ги.  

Долгите и кратките форми за индиректен предмет се:  

Еднина: 1л. јас – мене ми, 2л. ти – тебе ти, 3л. тој – нему му, таа – 

нејзе ù, тоа – нему му;  

Множина: 1л. ние – нам ни, 2л. вие – вам  ви, 3л. тие – ним им.  

Долги и кратки форми за двата предмета има личноповратната за-

менка себе се и себе си, која нема форма за субјект, затоа што не може 

да биде подмет во реченицата. Долгата форма се јавува и како себеси. 

Оваа заменка се врзува за субјектот независно од лицето. Кратките фор-

ми нè и ѝ се пишуваат со надреден знак за да се разликуваат од негаци-

јата и од сврзникот. Личните заменки зачувале најмногу форми од ста-

рата синтетичка деклинација. Во некои говори, како на пример, во би-

толскиот говор, кратката заменска форма им се заменува со му, кратка-

та заменска форма му за машки род се јавува како замена за кратката за-

менска форма за женски род. Многу ретко се употребува долгата замен-

ска форма ним, таа се заменува со нив, па се јавуваат комбинации од ти-

пот му реков нив, му реков неа, него му реков. Во стандардниот јазик 

вакви образувања не треба да се допуштаат; б) Лично-предметни замен-

ки се: кој, што и чиј, како и сите изведени зборови од нив во еднина и 
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множина: Општи – секој, а, е, и, сешто, сечиј, а, е, и; Неопределени – 

некој, а, е, и, нешто, нечиј, а, е, и; Одречни – никој, а, е, и, ништо, ни-

чиј, а, е, и. Заменката што и заменките изведени од неа се однесуваат 

на лица, предмети, но и на дејства и на појави, а заменката чиј и замен-

ките изведени од неа, означуваат припадност на лица и предмети, од-

носно има присвојно значење. Заменката што не се менува. Во некои 

случаи добива значење блиско на каков, на пример, Што човек беше. 

Заменката чиј и сите форми изведени од неа имаат форми за сите три 

рода во еднина: чиј, чија, чие и форма за множина чии; в) Показните за-

менки имаат улога просторно и временски да посочуваат лица и пред-

мети во однос на лицето што зборува. Во однос на просторното посочу-

вање, тие ја имаат истата функција како и членските наставки. Показни 

заменки се: а) За посочување блиски предмети: машки род – овој, жен-

ски род – оваа, среден род – ова, множина – овие; б) За посочување на 

пооддалечени предмети, машки род: оној, женски род – онаа, среден 

род – она, множина – оние; в) За посочување предмети и лица без прос-

торно определување (општо определување), машки род – тој, женски 

род – таа, среден род – тоа и множина – тие. Разликата меѓу личната 

заменка за 3л. едн. тој, таа, тоа, тие и показната заменка тој, таа, 

тоа, тие може да се илустрира на следниов начин: Доколку во текстот 

е присутна само заменска форма станува збор за лична заменка, на при-

мер, Тој дојде. Доколку во текстот, покрај заменската форма е употре-

бена и именка, станува збор за показна заменка, на пример, Тој човек 

носеше книги.    

 

4.2. Активности: 1. Во текстот: а) изделете ги личните заменки, 

кратките и долгите заменски форми за директен предмет и кажете ги 

нивните подметски форми; б) изделете ги кратките и долгите форми за 

индиректен предмет и кажете ги нивните подметски форми; в) изделете 

ги лично-предметните заменки и класифицирајте ги според значењето; 

г) изделете ги именките со членска морфема, членската наставка заме-

нете ја со соодветната показна заменка и определете ја нивната функци-

ја; д) најдете ги показните заменки и определете ја нивната функција.   

…Никогаш не се откажувај од своите сништа“, зборуваше стариот 

крал. „Следи си ги знаците“. Момчакот ги крена од подот Урим и Ту-

мим и повторно го обзеде чудно чувство дека кралот е во близина. На-

порно работеше цела година и знаците велеа дека дојде моментот за да 

тргне. „Пак ќе бидам тоа што бев“, си помисли момчакот.„А овците не 

ме научија да зборувам арапски“. Меѓутоа, овците го научија на нешто 

многу поважно: дека на светот постои еден јазик, што сите го разбира-

ат, и кој момчакот го користеше сето време за да го унапреди работење-

то на дуќанот. Тоа беше јазикот на ентузијазмот, на нештата создадени 
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со љубов и волја, во потрага по нешто што се сака и во што се верува. 

Тангер веќе не му беше туѓ град и тој почувствува дека на истиот начин 

со кој го освои ова место, ќе го освои и светот. „Кога сакаш нешто, це-

лата Вселена прави заговор за да ја оствариш својата желба“, велеше 

стариот крал... („Алхемичарот“, П. Коелјо).  

 

5. БРОЕВИ 

 

5.1. Граматички категории. Со броевите се изразува количество. 

Количеството може да биде точно избројано, на пример, два, пет, сто 

или приближно избројано, на пример, десетина, три-четири. Според 

тоа, се разликуваат броеви за изразување на точно определена бројност 

и броеви за изразување на приближна бројност. Броевите немаат форми 

за род, освен бројот еден и два, машки род еден, женски род една, сре-

ден род едно, множина едни; машки род два, женски и среден род две. 

Формата за множина едни, нема вистинско значење на број, зашто мно-

жина од еден е секој друг број, на пример, два, пет, десет, сто. Оваа 

форма има значење на заменска форма, на пример, едни луѓе = некои лу-

ѓе. Вакво значење развива и еднинската форма еден. Броевите може да 

се јават во определена форма, значи тие ја разликуваат категоријата оп-

ределеност. 

5.2. Поделба на броевите по состав. Според составот, броевите се 

делат на прости и сложени. Прости броеви се броевите од еден до де-

сет, како и бројот сто. Сите други броеви се сложени, на пример, двае-

сет, сто и педесет, осумнаесет. Формите нула, илјада, милион, мили-

јарда, билион, по правило, се вклучуваат во простите броеви, но тие се 

именки што имаат бројно значење. За разлика од другите прости брое-

ви, тие имаат карактеристики на именка, односно имаат род и форми за 

еднина и множина. Сложените броеви се образуваат на повеќе начини: 

а) Броевите од еден до десет се образуваат со помош на предлогот на 

кој се наоѓа меѓу единечниот број и десетката, на пример, единаесет, 

тринаесет, осумнаесет, сп. еден на десет, три на десет; б) Броевите 

од дваесет па натаму се образуваат со сврзникот и, на пример, трие-

сет и девет, триста илјади двесте педесет и осум, осумстотини педе-

сет и два; в) Со директно додавање на десетиците и стотиците на еди-

ницата, на пример, седумдесет, осумстотини. Броевите, како определ-

би на именките, може да се употребуваат со или без членска наставка, 

на пример, пет денари, петте денари, седумнаесетте денари, сто де-

нари, стоте денари, двестете денари и двестето денари, тристата. 

Кај другите броеви се членува првиот составен дел, на пример четири-

те стотини денари, осумте стотини денари.  
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5.2.1. Одредена бројност за лица. Во македонскиот јазик, ако ста-

нува збор за определена бројност на лица од машки пол или на група во 

која барем едно од лицата е од машки пол, тогаш се употребуваат и од-

делни бројни форми. Тие се образуваат така што на основниот број се 

додаваат суфиксите -ица, -ина и -мина, на пример, двајца, тројца, чет-

ворица, петина, петмина, деветмина, осмина и осуммина. Во однос на 

значењето, не се забележува никаква разлика меѓу три другари и трој-

ца другари. Формите од типот тројца покажуваат поголема блискост 

кон именките, па формите со членска морфема може да се сметаат и за 

бројни именки, на пример, тројцата, двајцата, четворицата. Кај дру-

гите образувања, оваа блискост не е толку изразена, зашто при членува-

њето се изделува бројот наспрема наставката, на пример, петтемина, 

осумтемина, стотемина. Во стандардниот јазик уште е присутна двој-

носта во употребата на простиот број или бројната именка. 

5.2.2. Броеви за изразување приближна бројност. Броевите што 

служат за изразување на приближна бројност се образуваат на два начи-

на: а) Со поврзување на два последувателни броја, на пример, три-че-

тири, пет-шест, три-четиристотини. Не се обични вакви образувања 

од сите броеви, на пример, не е вообичаено да се каже еден-два; б) Со 

суфиксот -ина, на пример, дваесетина, стотина, педесетина (околу 

дваесет, околу сто, околу педесет). Во стандардниот јазик често пати 

се слушаат образувања од типот околу дваесетина што претставува 

пропуст во однос на стандардот. Во овие и слични примери, се повтору-

ва признакот за приближна бројност околу, што означува дека станува 

збор за приближно количество и дваесетина што, исто така, означува 

дека станува збор за приближно количество. Од броевите што означува-

ат приближна бројност со -ина, денес, се вообичаени форми со членски 

наставки. 

 

5.3. Активности: Во текстот: 1. а) изделете ги броевите и кажете ги 

нивните специфичности; б) изделете ги родот, бројот и определеноста 

на броевите; в) од броеви направете приближна бројност; г) напишете 

ги со зборови броевите: 50, 48, 26, 123, 2356, 13, 256 789, 100 000, 47 

990. Потоа, напишете реченици во кои ќе ги употребите овие броеви за 

да изразите точно определена и приближна бројност и додадете им 

членски наставки.  

...Два часа пред заминување разбуди еден од момците што спиеше 

во неговиот шатор и го замоли да му покаже каде живее Фатима. За воз-

врат, момчакот му даде пари за да си купи една овца. Фатима се појави 

на влезот од шаторот. Двајцата тргнаа на прошетка меѓу палмите. –Те 

љубам затоа што еден ден сонував, затоа што сретнав еден крал...и за-

тоа што стигнав до еден бунар. Се прегрнаа. Тоа беше првпат да се доп-
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рат двете тела...Оазата... Таа веќе нема да биде местото со педесет илја-

ди урмини палми и со триста бунари...Уште два дни патуваа...Првиот 

знак за опасност се појави. Им се приближија тројца воини и ги прашаа 

што прават тука тие двајцата...Вториот ден момчакот се искачи на вр-

вот од една карпа...Третиот ден генералот ги собра своите... („Алхеми-

чарот“ – П. Коелјо).  

6. ГЛАГОЛИ 

 

6.1. Граматички категории. Во македонскиот јазик глаголите има-

ат најсложена структура. Во однос на системот на именските зборови, 

кој со текот на времето се упростил, глаголите се одликуваат со најго-

лема разнообразност во поглед на формите. Глаголите се зборови што 

означуваат дејства или состојби, на пример, пие, лежи. Дејствата или 

состојбите може да се искажуваат и со именки, на пример, одење, бор-

ба, но именките овде ги именуваат дејствата или состојбите и не ги по-

врзуваат нив со конкретен вршител на тоа дејство. Граматички катего-

рии својствени за глаголот се: време, вид, лице, начин, преодност, залог, 

род, број. Некои од овие категории се изразуваат со морфолошки сред-

ства (со одделни форми на глаголот), а некои се изразуваат со лексич-

ко-семантички средства (категориите се застапени во основното лек-

сичко значење на глаголот). 

6.1.1. Категорија време. Категоријата време е најкарактеристична 

категорија за глаголите. Определување на времето што го изразува гла-

голската форма се врши според моментот на зборување, односно спо-

ред моментот на соопштувањето, а тоа е моментот на сегашноста. До-

колку дејството се одвива во моментот на зборувањето, глаголската 

форма покажува сегашно време. Доколку дејството му претходи на мо-

ментот на зборување, глаголската форма покажува минато време, а пак, 

доколку се очекува дејството да следи по моментот на зборувањето, 

глаголската форма покажува идно време. Во македонскиот јазик, посто-

јат времиња што како ориентација го немаат моментот на зборување. 

На пример, формите на минато-идно време покажуваат идност, но не во 

однос на моментот на зборувањето, туку во однос на некој друг момент 

во минатото. Или, формите на предминатото време покажуваат дека 

дејството се случило во минатото и дека тоа исто дејство му претходело 

на друго дејство во минатото, на пример, Марија беше излегла кога дој-

дов кај неа. Глаголските времиња може да се употребуваат во своето 

основно значење (значење што се одредува во однос на моментот на 

зборувањето или на некој друг момент), но тие може да се употребуваат 

во вторично, секундарно или транспонирано значење (значења што 

произлегуваат од тоа што зборувачот може да му пристапи на дејството 

за кое соопштува од различни временски гледни точки). На пример, ос-
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вен основното значење, со формите на сегашното време може да се из-

разат идни или минати настани или одреден услов. Во однос на сите 

други словенски јазици, македонскиот јазик, покрај бугарскиот, има 

најголем број временски форми: сегашно време, минато определено не-

свршено време, минато определено свршено време, минато неопределе-

но несвршено време, минато неопределено свршено време, идно време, 

минато-идно и идно прекажано време. 

6.1.2. Категорија начин. Категоријата начин има функција да го оз-

начи ставот на зборувачот кон она што го соопштува, односно е субјек-

тивната оцена на зборувачот. Едно дејство може да означува констата-

ција, на пример, Читаш бавно. Истото дејство може да означува запо-

вед, на пример, Читај побавно, како и можност за вршење на дејството 

во зависност од некаков услов, на пример, Би читал побавно, ако е пот-

ребно. Дејството што означува констатација е исказен начин и со него 

се изразува неутрален став кон она што се соопштува. Сите глаголски 

времиња го претставуваат исказниот начин. Дејството што означува за-

повед се вика заповеден начин и се изразува со посебни форми на глаго-

лот (императивни форми). Дејството што означува можност да се извр-

ши се вика можен начин и, исто така, се изразува со посебни форми на 

глаголот. Во македонскиот јазик, постојат и други начински значења, 

но за нив нема посебни глаголски форми. Тие се искажуваат со други 

средства. На пример, за да се изрази одредена оцена кон она што се со-

општува, може да се користи и интонацијата или од контекстот да се 

процени за какви нијанси на начинот на искажување на глаголското деј-

ство станува збор. 

6.1.3. Категорија лице. Категоријата лице се однесува на односот 

меѓу учесниците во комуникацијата. Глаголските форми се разликуваат 

врз основа на тоа на кого му се припишува дејството или состојбата. 

Лицето, најчесто, се определува со формата на глаголот, преку настав-

ката или преку отсуство на наставката, на пример, викам, викаш, вика – 

нема наставка. Но во текст, личните глаголски форми обично се сврзу-

ваат со личните заменки. Во македонскиот јазик, глаголот има три ли-

ца, прво, второ и трето лице и во еднина и во множина. Глаголските 

форми за 1л., еднина, означуваат дејства што зборувачот си ги припи-

шува себеси. Глаголските форми за 2л. еднина, означуваат дејства што 

му се припишуваат на соговорникот, а глаголските форми за 3л. еднина, 

означуваат дејства што му се припишуваат на трето лице, кое не е учес-

ник во говорната ситуација. Со 3л. се означуваат и дејства и состојби на 

предмети, појави, односно сето она што се споменува меѓу двете други 

лица. Во македонскиот јазик, во минатите определени времиња во 2л. и 

во 3л. се јавува иста наставка, односно лицето не е издиференцирано, 

па мора да се употреби личната заменка или може да се разбере за кое 
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лице станува збор од контекстот. И кај формите на можниот начин оп-

ределбата на лицето мора да се покаже со лични заменки. 

Во 1л. множина, зборувачот настапува како член на определена гру-

па на која ѝ припишува одредено дејство или состојба, односно ова ли-

це се однесува на дејства вршени од различни лица, на пример јас и ти, 

јас и тој, ние. Тоа е неопределено во однос на индивидуализацијата за-

тоа што се однесува на множество, но формата ние подразбира вклуче-

ност на првото лице. Глаголската форма за 2л. множина, означува деј-

ства или состојби што зборувачот им ги припишува на група зборувачи, 

но и на еден зборувач кога му се обраќаат со почит или учтиво. Глагол-

ските форми за 3л. множина означуваат дејства или состојби што збору-

вачот им ги припишува на група лица што се наоѓаат надвор од говор-

ната ситуација. Со 3л. се означуваат и дејства и состојби на предмети, 

појави. Кај глаголот, лицето се изразува преку формата на глаголот, од-

носно со личните наставки, на пример, ода-м – оди-ме. Лицето кај одре-

дени времиња се изразува со отсуство на личните наставки од формата 

на глаголот, на пример, во 3л. едн. од сегашното време, нема лична нас-

тавка; со лични заменки кога има исти глаголски форми за повеќе лица 

ти/тој/таа/тоа читаше; кај некои сложени глаголски форми со по-

мошниот глагол сум сум читал, си читал.  

Глаголските форми кај кои се разликува категорјата лице се викаат 

лични глаголски форми, додека, пак, глаголските форми што немаат 

промена по лице се викаат нелични глаголски форми, на пример, гла-

голски прилог одејќи; глаголска придавка оден; глаголска именка оде-

ње; глаголска л-форма одел. Глаголските форми што не се поврзуваат 

со вистински вршител на дејството се викаат безлични. Заменките ја 

познаваат категоријата лице. Разликата во оваа категорија кај заменките 

и кај глаголите е во средствата со кои таа се изразува. Кај глаголите се 

изразува морфолошки – со наставки, а кај заменките лексички – со збо-

рови. 

6.1.4. Категорија вид. Категоријата вид е најкарактеристична спе-

цифичност во словенските јазици. Видот се определува врз основа на 

тоа дали се претставени дејството или состојбата како процес или како 

сосема завршено дејство. Според тоа, по вид глаголите се делат на не-

свршени и свршени. Несвршените глаголи означуваат дејство или сос-

тојба што се поимаат во нивното одвивање, како процес, означуваат деј-

ство што не е завршено, на пример, оди, плива, седи, чита. Свршените 

глаголи, пак, означуваат дејство или состојба што се сфаќаат во нивната 

заокруженост, односно означуваат дејства или состојби што се заврше-

ни. Целосната завршеност може да се однесува на целосно извршени 

дејства во еден момент, на пример, викне, падне; на дејство што опфа-

тило извесно време од своето извршување, на пример, пооди, поседи; на 
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дејство што означува почеток, на пример, заноси, зачита; на дејство 

што означува крај, на пример, прочита, напише, исплива. Во групата на 

несвршените глаголи има една подгрупа што се вика повторливи глаго-

ли. Тие глаголи означуваат незавршено дејство што се одвива со преки-

ни, со повторувања, дејство што се претставува во една редица од мо-

менти, на пример, потскокнува, седнува, тропнува. Формален признак 

на овие глаголи е наставката -ува.  

Категоријата вид е поврзана со категоријата време. На пример, не 

може да се употребуваат формите на свршени глаголи во вистинското 

значење на сегашно време и на минато определено несвршено време, 

зашто тие го претставуваат дејството како процес, односно во неговото 

одвивање. Исто така, многу се ретки формите во минатото определено 

свршено време, изведени од несвршени глаголи и тие покажуваат вид-

ска разлика, на пример, пиев кафе и пив кафе, каде со формата пив це-

лосно се опфаќа глаголското дејство. Видските разлики можe да бидат 

дадени во глаголските форми, на пример, каже, седи, оди. Но почесто 

се образуваат видски двојки, на пример, несвршен (н) – свршен (с) гла-

гол. За образување на видските двојки се употребуваат префикси, на 

пример, пие (н) – испие (с), чита (н) – прочита (с) и суфикси, на при-

мер, седи (н) – седне (с), купи (н) – купува (с). Иако повторливите глаго-

ли го имаат признакот на незавршеност на дејството, тие се разликуваат 

од несвршените. Според Конески, вистински повторлив (п) глагол е са-

мо оној што не може да се употреби во основното значење на сегашно 

време и на минато определено несвршено време. Најдобро се илустрира 

повторливоста на глаголите во споредба со глаголи од свршен вид об-

разувани со суфискот -не, на пример, седи (н) – седне (с) – седнува (п), 

тропа (н) – тропне (с) – тропнува (п). Иако имаат формален признак, 

не значи дека сите глаголи што ја имаат наставката  -ува се повторливи. 

На пример, глаголите верува, чувствува, милува, што служат за изведу-

вање на други глаголи со помош на префикси, не се повторливи глаго-

ли. Различните промени во формите на глаголите, како на пример, про-

ширување на значењето, улогата на контекстот и др. покажуваат дека 

во некои ситуации е тешко да се постави остра граница меѓу повторли-

вите и несвршените глаголи. Од некои глаголски форми се јавуваат и 

форми на -ува што имаат несвршено значење: зајде (с) – заоѓа (н) – зај-

дува (н), најде (с) – наоѓа (н) – најдува (н). Но не е исклучена можноста 

и кај глаголи од овој тип да се јави повторливо значење. За да се опре-

дели еден глагол како несвршен или повторлив, мора да се земат пред-

вид многу фактори, на пример, модалното значење на готовност за вр-

шење на дејството, улогата на префиксите, формата на глаголот, како и 

улогата на контекстот во кој се јавува соодветниот глагол. Во македон-

скиот јазик има глаголи што, во зависност од контекстот, со иста форма 
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означуваат свршен или несвршен вид, на пример, јаде, руча, мине, дару-

ва, слика, слади. Во оваа група уште спаѓаат глаголите што завршуваат 

на наставката -ира/-изира, на пример, аранжира, специјализира, лобира. 

(Некои од нив може да се јават и со наставката -ува, на пример, регру-

тира – регрутува).  

6.1.4.1. Изведување на несвршени и свршени глаголи. Несврше-

ни од свршени глаголи се изведуваат со суфиксот -а, на пример, одгово-

ри – одговара, удри – удира, запре – запира. Кај некои глаголи од овој 

тип се забележуваат и фонетски промени, на пример, плати – плаќа, 

врати – враќа, роди – раѓа; со суфиксот -ува/-ва, на пример, крене – 

крева, каже – кажува, порача – порачува, појави – појавува. Префикси-

те што се додаваат кон несвршениот глагол редовно го менуваат него-

виот вид во свршен. 

6.1.4.2. Свршени од несвршени глаголи се изведуваат со суфиксот 

-не, на пример, лета – летне, рипа – рипне, крека – крекне. Некои глаго-

ли со оваа наставка се од несвршен вид, на пример, гине, кине, гасне, 

кисне, секне, плакне. Друг начин за изведување на свршени глаголи е со 

додавање на префикси кон несвршениот глагол. Претставките (префик-

сите) го менуваат видот на глаголот, но, исто така, внесуваат и допол-

нителни лексички значења во значењето на глаголот, на пример, укажу-

ваат на просторната управеност на дејството, на почетокот на дејството, 

на неговиот крај, на извршување на дејството во голема мера и сл. Сите 

префикси во македонскиот јазик првобитно имале пространствено зна-

чење, но со развојот на јазикот се развиле и други значења. Во однос на 

префиксите, често пати е тешко да се определи дали станува збор за 

префиксирана форма на ист глагол или за сосема нов глагол, сп. кара – 

окара = префикс во функција на разликување на видот и тепа – отепа 

= префикс + тепа = нов глагол. Значењето на префиксот, во голема 

мера, може да се појасни со улогата на контекстот во кој се јавува пре-

фиксираниот глагол. Префиксот што се додава на свршен глагол не го 

менува видот на глаголот, тој и понатаму останува свршен. Префиксот 

само го нијансира основното значење на глаголот, на пример, види – из-

види. Префиксот може да биде причина за преминувањето на еден гла-

гол од непреоден во преоден. 

Во македонскиот јазик многу често се употребуваат заедно два или 

повеќе префикси. Доколку се додадени на несвршен глагол, едниот од 

нив го менува видот на значењето, а другите имаат улога да покажат из-

весна засиленост на дејството. На пример, из- + краде (н) = искраде (с) 

– изнакраде (с). Изнакраде има исто значење со искраде, но со сложени-

от префикс изна- се внесува и дополнително лексичко значење на извр-

шеност на дејството во голема мера. Најфреквентни префикси за обра-

зување на свршени од несвршени глаголи се: в(о)-, на пример, втера, 
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вовлече; до-, на пример, дотрча, донесе; за-, на пример, заоди, забрза; 

из-, на пример, искачи, избега; на-, на пример, нафрла, напише; над-, на 

пример, надлаже, наттрча; об-, на пример, опшие, обложи; од-, на 

пример, однесе, одземе; по-, на пример, покрие, пожолти; под-, на при-

мер, потпише, подмести; пре-, на пример, префрли, прекрши; при-, на 

пример, привлече, прибере; про-, на пример, прободе, проколне; раз-, на 

пример, разбега, расцепи; с(о), на пример, собере, сплете. 

6.1.4.3 Семантичка теорија за глаголскиот вид. Оваа теорија 

претставува еден универзален модел за видот што ги опфаќа словенски-

те јазици (во кои видот се сфаќа како граматичко-лексичка категорија, 

како морфолошка особеност на глаголите како лексички единици, а тоа 

значи дека видот има морфолошки показатели во сите времиња и начи-

ни) и несловенските јазици (во кои видот има морфолошки показатели 

само во претеритот, односно во минатите времиња). Според оваа теори-

ја видот има универзален карактер и се изразува на поимско ниво. Тој 

претставува семантичка категорија што може да се изразува со лексич-

ки и граматички морфеми. Во семантичката теорија се употребува тер-

минот семантема. Тој ја означува секоја морфема што има семантичка 

функција (корен, префикс, суфикс). Оваа категорија има два прости ви-

да, континуативен вид (прост несвршен) еднаков на отворено множе-

ство на поврзани моменти или еднаков на времетраење, на пример, мол-

чи, плаче, пее, вика и неконтинуиран вид (прост свршен) еднаков на ап-

страхирање од времетраењето, на пример, викне, тропне. Со комбина-

ција на простите видови се добиваат сложените видови или конфигу-

рации (сложен несвршен вид и сложен свршен вид) при што доминира 

континуумот или моментот. Конфигурациите се карактеризираат со по-

лиаспектност (во нив се комбинираат видските вредности). Во конфигу-

рации со доминанта момент спаѓаат: а) Инхоативна (моментот му 

претходи на континуумот и означува почеток на дејството), на пример, 

заоде, запише се, заплаче; б) Терминативна (моментот следи по конти-

нуумот и означува крај на дејството), на пример, допише, умре; в) Ре-

зултативна (специфициран е моментот што означува резултат од деј-

ството), на пример, направи, отвори, купи; г) Дистрибутивна (означува 

дека е исцрпено множеството настани), на пример, испозатвори, испо-

сече, испоотвори; д) Трансформативна (означува крај на еден процес и 

почеток на нов), на пример, се промени, се стори; ѓ) Лимитативна (оз-

начува ограничено времетраење на дејството), на пример, поседе, загла-

ви. Во сложени конфигурации со доминанта континуум спаѓаат: а) Те-

лична (означува внатрешна граница на процесот), на пример, чисти; б) 

Хабитуална (означува потенцијалност за вршење на дејството), на 

пример, Држи предавања во среда; в) Мултипликативна (означува мно-
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гукратност на дејството, мултипликација на моментот), на пример, тро-

па, чука.  

Резултативната видска конфигурација му припаѓа на сложениот свр-

шен вид и го означува резултатот од глаголското дејство. На пример, 

Кловнот го исправи велоспипедот на едно тркало, со парафраза: се 

случи нешто направено од Х, така што У е/не е некаков, што У прави/не 

прави нешто, односно се случи кловнот да го исправи велосипедот така 

што велосипедот е исправен. Оваа конфигурација е претставена преку 

каузативни преодни глаголи.  

Лимитативната видска конфигурација му припаѓа, исто така, на сло-

жениот свршен вид и покажува траење на дејството до одреден момент, 

на пример, поседе (малку, кратко), заглави (остана некаде многу долго). 

Хабитуалната видска конфигурација му припаѓа на сложениот нес-

вршен вид и означува дејство што вообичаено се повторува во времето 

при исполнување на одреден услов. На пример, Држи часови во петок 

со парафраза: тој е таков што кога/ако е петок (услов) се случува да др-

жи часови. Или, За Нова година купуваме подароци со парафраза: ние 

сме такви што кога/ако е Нова година (услов) се случува да купиме по-

дароци. Оваа конфигурација се врзува со атемпорален контекст, а тоа 

значи дека во глаголската семантема не постои ознака за актуелно вре-

ме. Употребена е формата за сегашно време, ама со таа форма не се ука-

жува на актуелно време, односно на актуелно случување на дејството, 

туку се укажува на тоа дека интервалот е отворен: можноста за држење 

часови или за купување подароци сè уште постои. Дејството означено 

во семантемата не трае во времето, значи не трае држењето часови или 

купувањето подароци, туку трае можноста дејството да се случи.   

Мултипликативната конфигурација му припаѓа на сложениот несвр-

шен вид и означува дека се мултиплицира (повторува) моментот што се 

наоѓа во коренската семантема. Простиот момент претставува еднокра-

тен акт што се повторува во рамките на временскиот континуум. Ова 

повторување е инхерентно на глаголската семантема, односно е нејзино 

внатрешно својство. На пример, коренската морфема чук- има момент-

на видска вредност и означува еднократен акт (чин). Ако на оваа корен-

ска морфема ѝ се додаде суфикс, што има континуативна видска вред-

ност, -а, се добива семантема што покажува мултипликативна конфигу-

рација, со следнава парафраза: се случува некој да прави чук + да прави 

чук + да прави чук... За моментот може да се користи и поимот настан. 

Кога настанот се сфаќа како момент, се апстрахираат моментите што се 

случиле во настанот и сите тие моменти се сфаќаат како еден кој пона-

таму се мултиплицира. На пример, Тој лупи јаболка. Семантемата лупи 

се состои од многу моменти, што се апстрахираат и се сфаќаат како 

еден момент. Ако се има предвид множинската форма на директниот 
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предмет – јаболка, лупи покажува мултипликативна видска конфигура-

ција, а тоа се гледа од парафразата: се случува тој да излупи јаболко + 

да излупи јаболко + ...  

Сите конфигурации покажуваат сличности и разлики меѓу себе. На 

пример, голем број сличности имаат хабитуалната и мултупликативната 

видска конфигурација, затоа што во основата на двете се наоѓа повтору-

вање на глаголското дејство.   

6.1.5. Категорија преодност. Оваа категорија се однесува на повр-

зување на глаголското дејство со предметот во реченицата. Глаголите 

(свршени и несвршени) што врзуваат предмет во реченицата се викаат 

преодни, а оние што не врзуваат предмет, односно оние за кои не е пот-

ребен и предметот за да се изрази нивната смисла се нарекуваат непре-

одни. Сп. Петре чита книга – што чита Петре? Чита е преоден глагол 

зашто дејството преоѓа врз предметот, односно целосно го опфаќа и 

Петре стои на врата – што стои? Одговор на прашањето што, нема, а 

за да се добие одговор треба да се постави прашањето каде. Значи, гла-

голот стои не може да се врзе со предмет во реченицата. Тој е непрео-

ден глагол. Доколку преодните глаголи се наоѓаат во контекст во кој не 

се поврзуваат со предмет, тие се однесуваат како и непреодните глаго-

ли. На пример, Петре чита внимателно, глаголот чита, иако е прео-

ден, во овој контекст не врзува предмет. За изразување на категоријата 

преодност не постојат посебни морфолошки средства. Таа се содржи во 

глаголот. 

Во македонскиот јазик, границата меѓу преодните и непреодните 

глаголи е затемнета. Тоа, во прв ред, се должи на фактот што денес се 

образуваат глаголски придавки од преодни и од непреодни глаголи, но 

и на асоцирањето на значењето на непреодните глаголи со значење на 

преодните глаголи, на пример, Снаите го умреа свекорот. Во овој при-

мер, значењето на непреодниот глагол умре се асоцира со значењето на 

преодните глаголи убие, отепа. Модалното значење на готовност, исто 

така, придонесува за оваа појава. Има голем број глаголи што се прво-

битно непреодни, но се употребуваат во преодни контексти. Таа појава 

е наречена секундарна или вторична преодност или транзитивизација. 

На пример, глаголите седне и легне  првично не врзуваат предмет во ре-

ченицата. Но секундарно, во реченици од типот Го легнаа човекот, Го 

седна детето, тие се употребени како преодни глаголи. Во процесот на 

транзитивизација на првобитно непреодни глаголи се случува проширу-

вање на граматичката структура на реченицата, а како резултат на тоа, и 

поинаква хиерархиска поставеност на аргументите во реченицата. На 

пример, во реченицата Стоев цел пат има подмет, прирок и прилошка 

определба. Глаголот стои е непреоден. Вторично, тој се употребува ка-

ко преоден во ваков контекст Го стоев цел пат. Во оваа реченица, пок-
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рај подметот и прирокот, постои и директен предмет, односно прилош-

ката определба од првата реченица, станува директен предмет во втора-

та. Можностите за развивање преодност на непреодните глаголи не се 

исти кај сите глаголи и во сите народни говори (на пример, глаголите 

од типот вели и зборува се јавуваат во помал број преодни контексти од 

глаголот кажува, затоа што кај нив на прв план е поставен процесот на 

зборувањето и не се побудуваат веднаш предметните врски). Но денес и 

тие ги прошируваат своите можности да се употребат во преоден кон-

текст, на пример, ù ги велев тие зборови. Во битолскиот говор, овие 

можности на непреодните глаголи да развиваат преодност се многу го-

леми, на пример, како вторично преодни се јавуваат влезе, муфлоса, 

настине, плива, скокне, стане, тропне и многу голем број други глаго-

ли. На пример, Скокна преку ѕидот – непреоден и Го скокна ѕидот – 

вторично преоден. Во процесот на транзитивизација се развиваат нови 

фразеолошки и фигуративни значења. На пример, во битолскиот говор, 

конструкции од типот умре + од + глаголска именка може да се созда-

дат од скоро сите глаголи, на пример, Го умре од ќотек = претепа, Го 

умре од пиење = препие, Го умре од шетање = умори, Ме умре од боле-

ње = силно го боли, Ја умре од работење = преработи. Побудата за оваа 

појава, според Конески и Спасов, е поставена во балкански контекст, 

пред сè, како резултат на влијанието на балканските несловенски јази-

ци. Но појавата не е присутна само на дијалектно ниво, туку и во стан-

дардниот јазик.  

6.1.6. Категорија повратност. Според категоријата повратност, 

што е во тесна врска со категоријата преодност, глаголите се делат на 

повратни и неповратни. Повратни глаголи се оние што во својот состав 

ја имаат повратната заменка се како лексички единици, на пример, се 

мијам, се чешлам. Повратните глаголи што се изведени од преодни гла-

голи стануваат непреодни, на пример, мијам – преоден – се мијам – не-

преоден. Повратните глаголи покажуваат дека дејството останува во 

опсегот на подметот, односно на вршителот, а тоа се однесува и на не-

преодните глаголи. Укажувањата дека повратните глаголи се оние кај 

кои дејството се враќа на самиот вршител не се оправдани и може да се 

однесуваат само на одделни повратни глаголи, сп. се мие – се смее (кај 

се мие може да се зборува за повратност, но такво нешто не се забеле-

жува во се смее). Со нив се означува дејство што има ист вршител и 

предмет, или, пак станува збор за дејство што е во опфатот на вршите-

лот. 

Повратните глаголи може да се употребуваат за да означат пасив-

ност, на пример, Сликите се нацртани од Маја. Се користат и во без-

лични состави, на пример, Треба да се оди, Не се стигнува секаде, Ми 

се јаде. Кратката заменска форма го нагласува дејството што останува 
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во опсегот на субјектот, на пример, Што се мислиш vs Што мислиш – 

составите имаат исто значење. Некои лингвисти, покрај повратните гла-

голи, разликуваат и заемно-повратни глаголи, кои означуваат дејство 

што различни субјекти го вршат еден на друг, на пример, се тепаме, се 

бориме. Но според Конески, не може да се зборува за строга граница, 

туку повеќе за повратна или заемно-повратна употреба на овие глаголи.  

6.1.7. Категорија род и број. Овие категории не се карактеристични 

за глаголот. Категоријата род се јавува кај безличните форми на глаго-

лот. Глаголската придавка има форми за м., ж. и ср. род во едн., на при-

мер, учен, учена, учено. И глаголската л-форма, исто така, има форми за 

м., ж. и ср. род, во едн., на пример, учел, учела, учело. Глаголските 

именки се јавуваат само во ср. род. Кај глаголите се разликуваат двата 

броја еднина и множина. 

6.1.8. Категорија залог (дијатеза). Начинот на кој се претставува 

глаголското дејство во врска со неговите учесници (вршителот и подне-

сувачот) се нарекува залог или дијатеза. Ако граматичкиот подмет е 

вистински вршител на дејството станува збор за активен залог, на при-

мер, Марко ја напиша задачата – активна реченица. Кога поднесувачот 

на дејството, објектот, односно предметот станува граматички подмет, 

станува збор за пасивен залог, на пример, Задачата е напишана од 

Марко – пасивна реченица. Во двете реченици, граматичкиот вршител 

на дејството е ист, станува збор за промена на местата, односно за про-

мена на аргументите во таа структура – рехиерархизација на аргументи-

те. Подметот од активната реченица станува предлошки предмет во па-

сивната  реченица и обратно, она што е директен предмет во пасивната 

реченица станува граматички подмет во активната реченица, на пример, 

Задачата беше – е напишана од Марко. Сп.  Никола го натепа Марко – 

Марко е натепан од Никола. Пасивниот залог, во македонскиот јазик, 

многу често се предава со формите од повратните глаголи, на пример, 

Се молат присутните да ги исклучат мобилните телефони и со кон-

струкции од глаголот сум и глаголска придавка, на пример, Конкурсот 

е отворен дваесет дена. Значи, во македонскиот јазик нема посебни 

форми за изразување на пасивниот залог.  

 

6.2. Активности: 1. Во текстовите: а) изделете ги глаголите и опре-

делете ги нивните граматички категории.  

...Тешко ми е од вакви мисли. По смртта на Лалашахин јас сум пр-

виот војсководец на моќниот султан Мурат. Јас немам право вака да 

размислувам. Од кога шејтанот се вселил во мене? Треба да се вратам 

на здравото војничко расудување. Белото е бело, правдата падишахова, 

црното е црно, злобата на неверниците. И точка. Сè друго е бездна, про-

паст, синдилија за мене, за војнициве што се подготвени на мој знак, во 
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име на султанот, да отидат дури и во адот, во пеколот запален по рабо-

вите на самата царштина. Сепак, за миг, само за миг би сакал работите 

да бидат поинакви. Премногу крв се истури по тврдините и полињата. 

Премногу тела останаа осакатени. Сакам да замислам барем дека пове-

ќе нема јавачи на светот, дека јавачите останале засекогаш дома. И ни-

кој никого не напаѓа. Никој никого не убива и не сакати. Или, сите из-

легле од дома и станале јавачи. И само се јава но никој никого не напаѓа 

зашто никаде нема тврдини и бранители... („Смртта на дијакот“, Д. Ми-

хајловски). 

6.3. Класификација на глаголите. Кај глаголските форми се разли-

куваат општ дел, основен вокал и наставка. Општиот дел на глаголот се 

добива кога ќе се издели вокалот што се јавува во 3л. едн., на пример, 

бег-а, трч-а, нос-и, реж-е. Наставката се додава на основниот вокал и 

со неа се покажуваат лицето, бројот и времето. На пример, кај глаголот 

читам, чит- е општ дел, -а- е вокал на основата, а -м е наставка. Во 

некои глаголски форми, како на пример, во 3л. едн. на сегашното вре-

ме, отсуствува личната наставка и формата има само општ дел и осно-

вен вокал. Основниот вокал, пак, е испуштен во формите на минатото 

определено свршено време, на пример, чув, испив, а кај овие исти глаго-

ли е испуштен и основниот вокал во формите за 2л. и 3л. едн., така што 

овие форми се сведуваат само на општ дел чу, испи. Во македонскиот 

јазик, формата на глаголот (онаа форма во која се цитира глаголот, фор-

мата што се јавува во речниците) е трето лице еднина во сегашно време. 

Според тоа на кој вокал завршуваат глаголите во 3л. едн. во сегашно 

време, се изделуваат три групи на глаголи: глаголи од а-група, на при-

мер, чита; глаголи од е-група, на пример, пее и глаголи од и-група, на 

пример, носu. Поради тоа што оваа поделба не може во целост да ги об-

јасни сите глаголски типови, овие три основни групи се разделуваат и 

понатаму. Натамошната поделба се врши според формата за 1л. едн. во 

минато определено свршено време, односно според вокалот на основа-

та на кој се додава личната наставка за прво лице -в, а тоа е формата 

во која се јавуваат најмногу разлики во образувањето. Според оваа по-

делба, кај секоја од глаголските групи се јавуваат и т.н. раздели или 

подгрупи.  

Основниот вокал -а-, само кај глаголите од а-група во минато опре-

делно свршено време се јавува во сите лица, па не се јавува потреба од 

натамошно разделување.  

Кај глаголите од и-група се разликуваат следниве раздели:  

а-раздел, на пример, издржи – издрж-а-в, прележи – прележ-а-в, 

изброи – изброј-а-в.;  

е-раздел, на пример, оздрави – оздрав-е-в, оживи – ожив-е-в, оглуве 

– оглув-е-в;  
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и-раздел, на пример, прати – прат-и-в, стори – стор-и-в, згреши – 

згреш-и-в;  

Раздели кај глаголите од е-група се:  

а-раздел, на пример, стане – стан-а-в, легне – легн-а-в, падне – 

падн-а-в;  

е-раздел, на пример, запре – запр-е-в, сотре – сотр-е-в, умре – умр-

е-в;  

о-раздел, на пример, рече – рек-о-в, дојде – дојд-о-в, облече – облек-

о-в;  

раздел без основен вокал: чуе – чу-0-в, измие – изми-0-в, ткае – тка-

0-в.  

Некои глаголи од е-група се неправилни и се јавуваат без основен 

вокал во формите за минато определено свршено време, на пример, бе-

ре – брав, пере – прав, дере – драв. Помошниот глагол сум е, исто така, 

неправилен. 

 

6.4. Активности: Во текстовите: 1. а) изделете ги глаголите и опре-

делете ги нивната група, општиот дел, вокалот на основата, наставката 

и разделот.  

...Запишувам. Вчера напаѓачите минаа низ ушиците. По триесет и 

три дена тешка, крвава кланица во теснецот. Толку крв никој не памети 

дека се изнапила жедната земја. А утрото не ветуваше таков расплет. 

По долго време штура светлина, студен обрач од мраз и снег, наеднаш 

огреа чисто, јасно сонце, и не потсети сите колку  може да биде убав, 

ако некој сака да сфати, овој божествен живот. Тиха, далечна топлина 

што замајува, смирува, не дава да мислиш на ништо друго освен на рас-

посланата убавина пред тебе. Прекрасна незауздена шарена убавина! 

Наеднаш, од никаде, без најава, без предупреда, се стори голем метеж. 

Се кренаа големи викотници, се стресе сиротата земја, се заниша на го-

лемата нишалка од неизвесност и страв разбудената котлина. Потоа за-

татнија, забоботија ридиштата од Раштани до Велушина и Драгош. И сè 

така, фучи, бучи, навалува, страши! Но никако да излезе, да видиме 

ние, скукулено овде отаде теснецов што е: дали е темната, мрачна глава 

на поразот или е дивото, болскотно чело на победата!... („Смртта на ди-

јакот“, Д. Михајловски); 

...Ги гледам другите монаси испоизлезени на штурото сонце, си при-

кажуваат нешто, се смејат, ич не им е гајле за темните облаци надвисна-

ти над белиот град и се прашувам: зарем јас сум единствениот загрижен 

овде? Зошто? По што сум различен од нив? Сите имаме исто за губење, 

а тоа, освен можеби, неколкуте парталчиња на нас и избричените глави, 

најчесто е ништо. Кој е посиромав на светот од еден монах? Можеби 

само кучињата, мачињата, птиците. Но тие барем имаат род. Што имам 
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јас да загубам? Дали е тоа тајната што одамна ја сфатиле и граматикот 

Јосиф и малиот отец Кирил Златоуст па сега спокојно играат трица на 

клупата? Зарем само јас сум вознемирен? Зарем само јас се надевам а 

целиот свет знае дека надеж нема? До таму ли згазив во наивноста? Во 

глупоста? Дали сум малоумен или што?... („Смртта на дијакот“, Д. Ми-

хајловски). 

 

7. ПРОСТИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ 

 

7.1. Формите на глаголот. Глаголските форми според составот се 

делат на прости и сложени. Простите форми се составени од еден гла-

голски збор што може да биде пројавен преку различни збороформи, 

односно на вокалот на основата се додaваат наставки што изразуваат 

различни граматички значења. Сложените глаголски форми се образу-

ваат со помош на простите глаголски форми и помошниот глагол сум 

или со простите глаголски форми и честиците ќе и би. Во македонскиот 

јазик постојат следните прости глаголски форми: сегашно време, мина-

то определено несвршено време или имперфеккт, минато определено 

свршено време или аорист. Овие се лични глаголски форми. Во прости-

те форми спаѓаат уште и заповеден начин кој е начинска форма, како и 

глаголската л-форма, глаголската придавка, глаголската именка и гла-

голскиот прилог кои се нелични глаголски форми, односно не се повр-

зуваат со категоријата лице. 

7.1.1. Сегашно време. Формите на сегашното време се образуваат 

со наставките за едн.: 1л. -м, 2л. -ш, 3л. -Ø; за мн.: 1л. -ме, 2л. -те, 3л.    

-ат, што се додаваат на вокалот на основата на глаголот.  

Промена на глаголите во сегашно време според глаголската група. 

а-група, на пример, едн.: 1л. чит-а-м, 2л. чит-а-ш, 3л. чит-а-Ø; мн. 1л. 

чит-а-ме, 2л. чит-а-те, 3л. чит-а-ат;  

е-група, на пример, едн.: 1л. реж-а-м, 2л. реж-е-ш,  3л. реж-е-Ø; 

мн.: 1л. реж-е-ме,  2л. реж-е-те 3л. реж-ат;  

и-група, на пример, едн.: 1л. нос-а-м, 2л. нос-и-ш, 3л. нос-и-Ø; мн.: 

1л. нос-и-ме, 2л. нос-и-те, 3л. нос-ат.  

Во еднина, формите за 3л. немаат наставка и отсуството на наставка 

го означува лицето. Основниот вокал не е ист кај глаголите од сите гру-

пи во сите лица. Кај глаголите од а-група основен вокал е -а- во сите 

лица, додека кај глаголите од е и и-група основниот вокал во 1л. едн. е  

-а-, а кај сите други лица е -е-. Кај глаголите од и-група, исто така, ос-

новниот вокал во 1 лице еднина е -а-, а кај сите други лица -е-. Во 3л. 

мн., кај глаголите од е и и-група, отсуствува основниот вокал и настав-

ката -ат се додава на општиот дел на глаголот. 
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7.1.2. Основно значење. Сегашното време означува дејство што се 

врши паралелно со моментот на зборувањето, односно со сегашноста, 

на пример, чита, пишува. Ова значење се искажува со несвршени фор-

ми од глаголите. Сегашното време може да се образува и од глаголски 

форми свршени по вид, на пример, дојде, рече, но тие не изразуваат 

вистинска сегашност, не се самостојни и се употребуваат само со некои 

сврзници или честици, на пример, ако, да, дури да/не, додека да/не. 

Ваквото значење може да се согледа на ниво на реченица, на пример,  

Ако дојдам во пет часот, ќе учиме. Глаголската форма дојдам е од свр-

шен вид, но наставката која е додадена на основниот вокал е наставка 

за 1л. едн. сегашно време. Оваа употреба се нарекува употреба на свр-

шени глаголи во сегашно време. 

7.1.3. Вторични значења. Со глаголските форми во сегашно време 

може да се изразуваат и други значења: а) Минатост, на пример, Г. 

Делчев умира во 1903 г.; б) Идност, на пример, Утре одам во Скопје; 

Се враќам во 6 часот; в) Севременост (општовременост  > сега и се-

когаш), на пример, Два петла на исто буниште не копаат; Сонцето 

ослободува голема енергија; г) Повторливост, на пример, Секое утро 

одам на Факултет; д) Готовност, на пример, За еден час доаѓам кај 

тебе. 

7.2. Минато определено несвршено време (имперфект). Формите 

на минато определено свршено време се образуваат со наставките за 

едн.: 1л. -в, 2л. -ше, 3л. -ше; за мн.: 1л. -вме, 2л. -вте, 3л. -а/-ја, што се 

додаваат на вокалот на основата на глаголот.  

Промена на глаголите во минато определено несвршено време спо-

ред глаголската група. 

 а-група, на пример, едн.: 1л. чит-а-в, 2л. чит-а-ше, 3л.чит-а-ше; 

мн.: 1л. чит-а-вме, 2л. чит-а-вте, 3л. чит-а-а;  

е-група, на пример, едн.: 1л. реж-е-в, 2л. реж-е-ше, 3л. реж-е-ше; 

мн.: 1л. реж-е-вме, 2л. реж-е-вте, 3л. реж-е-а;  

и-група, на пример, едн.: 1л. нос-е-в, 2л. нос-е-ше, 3л. нос-е-ше; мн.: 

1л. нос-е-вме, 2л. нос-е-вте, 3л. нос-е-а.  

Основниот вокал кај глаголите од а-група е -а-, додека кај глаголите 

од е и и-група е -е-. Кај глаголите од и-група, основниот вокал премину-

ва во -е-. Глаголските форми за 2л. и 3л. едн. има иста наставка -ше. Во 

секојдневната комуникација, никогаш не доаѓа до двојни толкувања, 

зашто секогаш има индикатори за тоа за кое лице станува збор. Настав-

ката -ја се додава само на глаголите од е и и-група на кои основниот дел 

им завршува на вокал. 

7.2.1. Основно значење. Основното значење на минато определено 

несвршено време е да искаже дејство што трае и дејство што е засведо-

чено. Формите на глаголите се од несвршен вид. Засведочено или вери-
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фицирано дејство, значи дека дејството се предава како факт од гледна 

точка на зборувачот, како тој да бил сведок на дејството, на пример, 

Марија долго разговараше со професорот – дејството се предава како 

зборувачот да е очевидец. Како и кај сегашното време, и формите за ми-

нато определено несвршено време може да се употребуваат во свршен 

вид, на пример, дојдеше, прочитавме, но овие форми не се самостојни и 

се употребуваат со некои сврзници и честици, на пример со ако, да. 

Овие форми го немаат основното значење на ова време, се употребуваат 

на ниво на реченица и изразуваат други значења. 

7.2.2. Вторични значења. Со глаголските форми во минато опреде-

лено несвршено време може да се изразуваат и други значења: а) Услов, 

на пример, Ако учеше, ќе го положеше испитот; б) Блага заповед, на 

пример, Да ми дадеше малку пари (те молам дај ми малку пари); в) Пов-

торливост во минатото, на пример, Секое утро одеше на училиште; 

г) Готовност, на пример, Доаѓав кај тебе, да не беше толку жешко.  

7.3. Минато определено свршено време (аорист). Формите на ова 

време се образуваат со наставките за едн.: 1л. -в, 2л. -Ø, 3л. -Ø; за мн.: 

1л. -вме, 2л. -вте, 3л. -а/ја, што се додаваат на вокалот на основата на 

глаголот. 

Промена на глаголите во минато определно свршено време според 

глаголската група и според разделот.  

Глаголи од а-група, а-раздел, на пример, едн.: 1л. про-чит-а-в, 2л. 

про-чит-а-Ø, 3л. про-чит-а-Ø; мн.: 1л. про-чит-а-вме, 2л. про-чит-а-

вте, 3л. про-чит-а-а;  

и-група, и-раздел, на пример, едн. 1л. прат-и-в, 2л. прати-Ø, 3л. 

прати- Ø; мн.: 1л. прат-и-вме, 2л. прат-и-вте, 3л. прат-и-ја; 

и-група, а-раздел, на пример, едн. 1л. изреж-а-в, 2л. изреж-а-Ø, 3л. 

изреж-а-Ø; мн. 1л. изреж-а-вме, 2л. изреж-а-вте, 3л. изреж-а-а;  

и-група, е-раздел, на пример, едн.: 1л. оздрав-е-в, 2л. оздрав-е-Ø, 3л. 

оздрав-е-Ø; мн. 1л. оздрав-е-вме, 2л. оздрав-е-вте, 3л. оздрав-е-а;  

е-група, а-раздел: едн.: 1л. падн-а-в, 2л. падн-а-Ø,  3л. падн-а-Ø; мн.: 

1л. падн-а-вме, 2л. падн-а-вте, 3л. падн-а-а;  

е-група, е-раздел, на пример, едн.: 1л. затр-е-в, 2л. затр-е-Ø, 3л. 

затр-е-Ø; мн.: 1л. затр-е-вме, 2л. затр-е-вте, 3л. затр-е-а;  

е-група, о-раздел, на пример, едн.: 1л. дојд-о-в, 2л. дојд-е-Ø, 3л. дојд-

е-Ø; мн.: 1л. дојд-о-вме, 2л. дојд-о-вте, 3л. дојд-о-а;  

Раздел без основен вокал, на пример, едн.:1л. дочу-в, 2л. дочу-Ø;  3л. 

дочу-Ø; мн.: 1л. дочу-Ø-вме, 2л. дочу-Ø-вте, 3л. дочу-Ø-ја.  

2л. и 3л. во еднина се без наставки, значи завршуваат на основниот 

вокал. Основниот вокал не се менува освен кај глаголите од е-група, о-

раздел. Кај глаголите што имаат раздел без основен вокал и кај глаголи-

те од и-група и-раздел, во 3л. мн. се јавува наставката -ја. 
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7.3.1. Основно значење. Минатото определено свршено време озна-

чува завршено и засведочено дејство во еден определен момент во ми-

натото (во присуство на лицето кое зборува). Формите на ова време се 

образуваат од свршени глаголи. Исклучоци се јавуваат во народниот ја-

зик, каде се среќаваат форми на минато определено свршено време од 

несвршени глаголи, на пример, Многу време спав, Пив кафе. 

7.3.2. Вторични значења. Покрај основното значење, со формите 

на минато определено свршено време може да се изразуваат и други 

значења: а) Идност, на пример, Вики, те убив; б) Услов, на пример, Ги 

положив ли испитите, ќе одам во Германија (Ако ги положам испити-

те, ќе одам во Германија).  

 

7.4. Активности: Во текстовите: 1. а) изделете ги глаголите во се-

гашно време, минато определено несвршено и минато определено свр-

шено време; б) определете ги групата на глаголот, општиот дел, вока-

лот на основата, наставката и разделот; в) имајќи го предвид контек-

стот, кажете за кое значење на глаголската форма станува збор.  

...Зашто сè е бог! И животот и смртта, и победата и поразот, и мас-

тилото што ми го донесе дури од Солун братот Методиј во петокот по 

студено, лошо време, и болката в душа за најблиските, и страста повре-

мена за жена и облаков непријателски клапнат над Битола и над целово 

наше кралство. Не, не е мое да се размавтувам со меч! Мое е да говори 

перото! Смело, точно, со многу осет, со малку периз! И тоа за сè! За нас 

монасите отсечени овде во манастиров среде шумата покрај Драгорот, 

за непријателот распослан во рамницата под уплашениот и пребледен 

град и можеби најмногу за тие во градот што се подготвуваат за нов, ве-

личествен отпор или за сигурна стара смрт! Зашто Бог, оној Бог што се 

стремам низ сета оваа привлечна голгота да го откријам, којзнае како ќе 

ме казни и во каква темница ќе ме фрли за таму да крцкам со заби, ако, 

кога повторно ќе се појави види дека не сум се обидел да го размножам 

она што еднаш, пред да се сокрие, толку великодушно ми го дал!... 

(„Смртта на дијакот“ – Д. Михајловски);  

...Сите спијат, а само јас буден во трудната ноќ, како ајдут на пусија, 

чекам – полн од нејзиното подземно бучење, сиот намовнат кога за мал-

ку ќе молкне – зашто тогаш крои најлошо и се присеќава. Ми иде да ви-

кам, да мавтам со раце, да будам. Колку ликував дека ја задавувам до 

мртовечко отпуштање, дека сè послаб иде нејзиниот глас од подземјето, 

како да липа и да моли милост. Сè повеќе се силев, раскинат од бес, со 

нокти корнев – и мавав и шибав и толчев, и трупав грамада, брзав – да 

не ѝ се загревам. А кога запрев, задишен и потен, и минав со кална рака 

по челото, кога се исправив сосем простум и вдишив со сета душа воз-
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дух и тишина, чув – некој под земи, далеку. Се кикоти, како да ја пре-

крил устата со дланка. Истрпнав... („Стерна“ – Б. Конески); 

...Не ги чувствувам веќе своите зглобови, јас сум  расфрлан на тврда 

ледина на пеколен пладневен присој, јас сум раскостен коска по коска, 

низ моите коски трева поникнало, низ таа трева змии се ведат. Непоз-

ната жено, единствена на светот, сестро и мајко моја, ти што си страда-

ла многу, ти што си сетила мака до вбигорување, дојди, сестро златно, 

збери ги моите мувлосани коски, не грози се, состави ме, повиј ме со 

триста лакти платно, речи ми тих реч, исправи ме, научи ме пак да 

одам, мајко, дај ми в рака меч – да убијам Црна Арапина. Да умрам. 

(„Болен Дојчин“ – Б. Конески). 

7.5. Прости нелични глаголски форми  

7.5.1. Заповеден начин (императив). Форми за заповеден начин 

има само за 2л. едн. и за 2л. мн. и со нив се искажува директна заповед. 

Бидејќи во македонскиот јазик нема форми за заповеден начин за дру-

гите лица, за нив се употребуваат конструкциите со честиците да, нека 

+ форми од сегашното време што означуваат индиректна заповед во 

3л. едн. и во 3л. мн. или повик за заедничко вршење на дејството во 1л. 

мн. Овие конструкции не се вистински заповедни форми, иако имаат 

значење на заповед. Вакви форми со значење на заповед со честиците 

да и нека може да се јават и во 2л. едн. и 2л. мн.  

Формите на заповедниот начин се образуваат: а) Со наставките -ј за 

едн. и -јте за мн. кај глаголите од а-група, на пример, играј – играјте и 

кај глаголите од е и и-група доколку нивниот општ дел завршува на са-

могласка, на пример, пие – пи-ј – пи-јте и брои – бро-ј – бро-јте. Кај 

глаголите од а-група овие наставки се додаваат на основниот вокал, до-

дека кај глаголите од е и и-група, тие се додаваат на општиот дел; б) Со 

наставките -и за едн. и -те за мн. кај глаголите од е и и-група на кои оп-

штиот дел им завршува на согласка. Наставката -и се додава на општи-

от дел на глаголот, а наставката -те на основниот вокал (за двете групи 

е и и тоа е вокалот е), на пример, молчи – молчете, носи – носете, кажи 

– кажете. 

Одречни форми на заповедниот начин се образуваат со негацијата 

не која се наоѓа пред глаголот, на пример, не оди, не играјте. Одречни 

форми се образуваат и со немој/немојте + да-конструкција, на пример, 

немој да одиш, немојте да играте. Формите немој/немојте се стари им-

перативни форми од глаголот може. 

7.5.2. Основно значење. Формите на заповеден начин најчесто се 

образуваат од несвршени глаголи. Употреба на свршени глаголи во за-

поведен начин има значење на закана или застрашување, на пример, Не 

дојди, па ќе видиш. Од некои глаголи не се образуваат форми на запове-

ден начин, на пример, може, студи, треба. 
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7.5.3. Вторични значења. Формите на заповеден начин, покрај ос-

новното значење на директна заповед, може да имаат и други значења: 

а) Услов, на пример, Дај му малку власт, па ќе го видиш каков е (Ако му 

дадеш власт, ...); б) Личен став (чудење, негодување), на пример, Гледај 

го ти него како се однесува; в) Севременост, на пример, Не слушај га-

талец, ами паталец; г) Повторливост во минатото, на пример, Пикни 

ја машата во огништето, во паузата, почувај ја, нажежи ја, па пак 

пикни ја во косата. Во ова значење се употребува и формата чини, на 

пример, Тој чини дојди, најади се и пак излези. 

7.6. Глаголска л-форма. Оваа форма во стариот јазик се викала ак-

тивна глаголска придавка. Но единствениот признак што неа ја поврзу-

ва со придавките е разликувањето на три рода во еднина. Оваа форма не 

може да врши атрибутска служба, што е основна карактеристика на 

придавките. Формите врел, зрел, гнил одамна се влезени во редот на 

придавките. Денес, нема оправдување оваа форма да се нарекува актив-

на глаголска придавка. Името на оваа форма доаѓа од карактеристични-

от завршеток -л. Оваа форма ги разликува категоријата род и број, во 

едн., машки род – чита-л, женски род – чита-ла, среден род – чита-ло 

и чита-ле во мн. Глаголската л-форма се образува од несвршени и од 

свршени глаголи, на пример, копал, копала, копало, копале – ископал, 

ископала, ископало, ископале. Глаголите од е и и-група најчесто образу-

ваат по две л-форми, на пример, станал – станел, паднал ‒ паднел. 

Формите станал – паднал означуваат свршено дејство, додека пак фор-

мите станел, паднел означуваат несвршено дејство. Несвршените л-

форми од свршени глаголи станел – паднел немаат самостојна употре-

ба. Тие се употребуваат со некои сврзници и честици, но само во рече-

ничен контекст, на пример, Ако дојдел, Да дојдел, ќе можел да се запи-

ше. Кај глаголите од е-група, о-раздел, има некои специфичности во об-

разувањето на глаголската л-форма. Имено, може да се јави: а) Редува-

ње на согласката, на пример, пекол, пекла, пекло, пекле (с) – печел, пе-

чела, печело, печеле (н); б) Во истиот пример, се забележува испуштање 

на самогласката, односно во м. род се јавува вокал, кој во другите фор-

ми не се јавува; в) Скратување, на пример, јадел – јал. Л-формата слу-

жи за образување на сложени глаголски форми, и тоа: минато неопреде-

лено несвршено време, минато неопределено свршено време, предмина-

то време, идно прекажано време и можен начин. 

7.7. Глаголска придавка. Оваа форма во стариот јазик се викала 

пасивна глаголска придавка. Ова име се поврзува со состојбата во дру-

гите словенски јазици, во кои оваа форма се образува само од преодни 

глаголи и затоа има пасивно значење. Во македонскиот овој однос е из-

менет, па глаголска придавка се образува и од преодни и од непреодни 

глаголи. Затоа, во македонскиот јазик се употребува името глаголска 
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придавка, а дали таа ќе има пасивно или активно значење, зависи од 

значењето на глаголот. Глаголската придавка е проста нелична глагол-

ска форма. Таа се образува со наставките -н, -на, -но, -ни и -т, -та, -то, 

-ти, што се додаваат на основните вокали -а- и -е-, кои се јавуваат кај 

глаголите од сите три групи. Наставката -т се додава кај глаголите на 

кои општиот дел им завршува на -н, на пример, викнат, паднат. Од не-

кои глаголски форми се образуваат по две глаголски придавки, на при-

мер, дере – дерен и дран, бере – берен и бран, зачмајан – зачмаен, кои 

одговараат на свршено, односно на несвршено дејство. 

Како што и самото име кажува, глаголската придавка има каракте-

ристики специфични и за глаголот и за придавката. Во однос на катего-

риите од придавките, како и придавките разликува род, број и член, а во 

однос на функцијата, односно значењето, во зависност од контекстот, 

некогаш се доближува до придавката, а некогаш до глаголот. Најчесто 

се јавува во конструкции со помошниот глагол сум и има и во тие кон-

струкции има глаголско значење, на пример, Поканети сме на роден-

ден, Мајка ми има кажувано за тоа. Во конструкциите со има/нема таа 

има глаголско значење, зашто се јавува секогаш со формата за среден 

род, еднина и ги губи обележјата на родот и бројот. Дали од една гла-

голска форма ќе се образува глаголска придавка или не, во голема мера, 

зависи од значењето на глаголот и од фреквенцијата на неговата упо-

треба. Главен признак на глаголската придавка е резултативноста, од-

носно со неа се искажува резултатот од вршењето на глаголското деј-

ство. Кога глаголската придавка се јавува како определба на именка, 

односно има атрибутска функција, тогаш таа има придавско значење, на 

пример, учен човек. Има случаи кога глаголската придавка може да се 

употреби самостојно и да добие функција на именка (да се поименчи), 

на пример, Минатото е светол миг, Од пишаното не се бега. Глагол-

ската придавка влегува во состав на именскиот прирок. Во македонски-

от јазик, глаголски придавки се образуваат како од преодните така и од 

непреодните глаголски форми, на пример, купен – шетан. 

7.8. Глаголска именка. Глаголската именка е проста нелична гла-

голска форма која се образува со наставката -ње, што се додава на вока-

лот на основата на глаголот (-а- и -е- се јавуваат кај глаголите од сите 

три глаголски групи), на пример, одење, носење. Таа се образува само 

од несвршени глаголи. Многу ретко се среќава наставката -ние за обра-

зување на глаголската именка, и тоа, најчесто кај глаголи свршени по 

вид, на пример, решение од реши, признание од признае.  

Како и глаголската придавка и глаголската именка има карактерис-

тики што се специфични за глаголот и за именката. Од категориите на 

именката кај глаголската именка се среќава род – само среден, број и 

определеност. Се изведува од глаголска основа и означува име на деј-
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ство, без да се укажува на вршителот на дејството. Глаголската именка 

може да биде употребена со предлог и тогаш таа заменува одредена за-

висносложена реченица, на пример, Го фатиле на спиење = Го фатиле 

додека спие (зависносложена временска реченица); Грешката ја напра-

вив од невнимание, Време е за поаѓање, Со брзање ќе стигнеш, И покрај 

упорното настојување не ми одговорија, Влегов со смеење. 

7.9. Глаголски прилог. Глаголскиот прилог е нелична проста гла-

голска форма. Тој се образува со наставката -јќи, што се додава на вока-

лот на основата на глаголот (-а- и -е- кај сите глаголски групи). Се об-

разува само од несвршени глаголски форми, на пример, гледа-јќи, мие-

јќи, оде-јќи. Формата бидејќи, денес, се употребува како сврзник и рет-

ко се употребува како глаголски прилог. Оваа глаголска форма не се 

менува. Кога се употребува во реченица заедно со друга глаголска фор-

ма, означува паралелно дејство со дејството предадено со глаголот во 

лична форма, на пример, Одејќи накај дома, го сретнав Пере = Додека 

одев накај дома, го сретнав Петар. Вршителот на дејството е ист. Деј-

ството изразено со глаголскиот прилог може да му претходи на дејство-

то изразено со личноглаголската форма. 

 

7.10. Активност: Во текстовите: 1. а) определете ги неличните гла-

голски форми; б) изделете ги глаголите и од нив образувајте нелични 

глаголски форми. 

...Таа квечерина прв пат Маки од Каламати ги остави да се растурат 

од редот и слободно, седнати или простум, да си ја изедат вечерата. И 

некаде се загуби потпоручникот. Доне ја држеше порцијата в раце и не 

му се јадеше, се гледаа со жолтата и пресолена харинга и никако да се 

осмели да загризе од неа, а под неа имаше уште нешто, ама што беше 

тоа кој знае дали можеше да погоди, ни мирис, ни вкус. И додека го 

пребаруваше залезот со надеж дека нешто познато ќе открие во него, 

откри како некои момчиња се наврвчија кон брегот. Си рече зошто не 

појдам и јас, ако ништо друго барем полесно ќе се ослободам од манџа-

ва. Кога ги настигна сфати дека тие одат по некоја вода, зашто сите, 

колку повеќе се приближуваа, сè повеќе и повеќе ги плеткаа рацете око-

лу матарките. Доне во едната рака ја вардеше порцијата со вечерата, а 

со другата се обидуваше да ја откачи матарката. Кога ги настигна, први-

те веќе ги подметнуваа матарките под еден камен од каде што се цедеа 

ретки капки. Доне потскокнуваше околу врзолот луѓе и никако не мо-

жеше да се пробие до капките. Му пречеше другата рака во која ја вар-

деше вечерата. Никако да му текне да ја истури. Токму тогаш до него 

прво дојде гласот на потпоручникот, а кога се сврте, тој веќе беше тука, 

пред сите нив... („Црно семе“, Т. Георгиевски);  
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...Од тој ден почнаа да се случуваат некои чудни работи. Или сите 

веќе попуштија, се заматуваа па работите ги гледаа наопаку, или сите 

нешто наопаку беа поставени. Многумина попуштија, потпишаа. Грче-

то Нико го смекнаа зад ѕидот во падината како што се омекнува лошо 

дрво кога ќе се стави во зовриена вода ‒ и потпиша, ама откога потпи-

ша не го пуштија, не го вратија назад во единицата, го задржаа тука, са-

мо што му дадоа оружје и срам. Христос го жалеше, му зборуваше на 

Доне дека верувал оти ќе издржи. „Му светкаше нешто во очињата“, 

ама ‒ и тој сакаше да праша што ќе се случи со нив, уште во што ќе ги 

пикнат за да ги принудат? Не го додаде и тоа свое сомневање. Знаеше 

дека Доне ќе го поизгледа и ќе се насмее, зашто ќе му рече, како што 

секогаш му вели: „Ај потпиши дека си коњ кога не си коњ?“ Христос со 

згрчени прсти го стисна за рамениците, му се внесе во очите, како да 

бара сочувство: „Страв ми е Доне, разбираш?“… („Црно семе“, Т. Геор-

гиевски); 

Пискотници се слушаат од Галичник до Река. Што тешка несреќа ги 

збра и мажите, и жените, та гласи тажна ека и навева сал коб и зла? 

Дал’ град полињата житородни ги беше фатил? Ил, рој од скакулци се 

вдал? Дал’султанот арачлии предвреме беше пратил да збира арач лут 

без жал? Ни град полињата житородни ги беше фатил, ни рој од скакул-

ци се вдал, ни султанот арачлии предвреме беше пратил да збира арач 

лут без жал. „Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега, тој сердар 

прочут падна в бој, и ќе ги гази пљачкашот планините ни сега, а да ги 

брани нема кој…“ („Сердарот“, Г. Прличев – препев Г. Сталев). 

 

8. СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ 

 

8.1. Образување. Во составот на сложените глаголски форми влегу-

ваат простата глаголска форма и помошните глаголи сум, има/нема, 

честиците ќе и би. Помошниот глагол сум учествува во образувањето на 

минато неопределено несвршено време, минато неопределено свршено 

и предминато време. Со помошниот глагол сум се образуваат и кон-

струкции со глаголска придавка сум дојден. Помошниот глагол сум, не-

свршен по вид, се менува како и свршените форми од биде. На пример, 

сегашно време: сум, си, е, сме, сте, се – бидам, бидеш, биде, бидеме, би-

дете, бидат; императив: биди, бидете; минато определено несвршено 

време: бев, беше, беше, бевме, бевте, беа – бидев, бидеше, бидеше, би-

девме, бидевте, бидел; глаголска л-форма: бил – бидел. Со помошниот 

глагол има/нема се образуваат сложени конструкции со глаголска при-

давка во среден род, на пример, имам одено, имав одено. Овие форми се 

напоредни форми на сложените форми со сум, ќе и би. Честицата ќе 

влегува во образувањето на идното време, минатото-идно време и идно-
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то прекажано време (глаголот нејќе има сопствена промена по е-група), 

а честицата би служи за образување на можниот начин. Честицата би 

претставува остаток од некогашниот аорист од глаголот сум. Со своето 

старо аористно значење може да се сретне во некои изрази, на пример, 

Би што би, Не би свадба, Би и помина. 

8.1.1. Минато неопределено несвршено време (перфект). Форми-

те на минатото неопределено несвршено време се образуваат од помош-

ниот глагол сум и л-форма од глаголот што се менува. Ова време се об-

разува од несвршени глаголи: 

а-група, на пример, едн. 1л. сум чит-а-л, 2л.  си чит-а-л, 3л. чит-а-л, 

чит-а-ла, чит-а-ло; мн.: 1л. сме чит-а-ле, 2л. сте чит-а-ле, 3л. чи-т-а-

ле;  

е-група, на пример, едн.: 1л. сум реж-е-л, 2л. си реж-е-л, 3л. реж-е-

л, реж-е-ла, реж-е-ло; мн.: 1л. сме реж-е-ле, 2л. сте реж-е-ле, 3л. реж-

е-ле;  

и-група, на пример, едн.: 1л. сум нос-е-л, 2л. си нос-е-л, 3л. нос-е-л, 

нос-е-ла, нос-е-ло; мн.: 1л. сме нос-е-ле, 2л. сте нос-е-ле, 3л. нос-е-ле. 

8.1.2. Минато неопределено свршено време (перфект). Формите 

на минато неопределено свршено време се образуваат од помошниот 

глагол сум и л-форма од глаголот кој се менува. Ова време се образува 

од свршени глаголи:  

а-група, на пример, едн.: 1л. сум прочит-а-л, 2л. си прочит-а-л, 3л. 

прочит-а-л, прочит-а-ла, прочит-а-ло; мн.: 1л. сме прочит-а-ле, 2л. 

сте прочит-а-ле, 3л. прочит-а-ле;  

е-група, на пример, едн.: 1л. сум изреж-а-л, 2л. си изреж-а-л, 3л. из-

реж-а-л; мн.: 1л. сме изреж-а-ле, 2л. сте изреж-а-ле, 3л. изреж-а-ле;  

и-група, на пример, едн.: 1л. сум износ-и-л, 2л. си износ-и-л, 3л. из-

нос-и-л; мн.: 1л. сме износ-и-ле, 2л. сте износ-и-ле, 3л. износ-и-ле.  

Во 3л. едн. и во 3л. множ. формите на помошниот глагол не се упо-

требуваат. Форми за несвршено време од глаголи, свршени по вид, не 

се употребуваат самостојно, туку со одредени сврзници и честици, на 

пример, ако, да, со помошниот глагол сум, на пример, да сум паднел, 

ако сум паднел. Форми за свршено време од несвршени глаголи поретко 

се употребуваат. 

8.1.3. Основно значење. Основното значење на минатото неопреде-

лено време е да означи дејство што се случило во минатото, но не се 

укажува на конкретен момент во минатото кога дејството се случило. 

Доколку во реченицата се среќаваат други временски определби, неза-

висно од глаголот, на пример, Сум ти кажал еднаш, се сеќаваш, кога 

бевме кај тебе, и сега пак ќе ти кажам, се затемнува границата меѓу 

минатото неопределено и минатото определено време. Формите на ова 
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време се употребуваат за директно кажување на дејството и за прекажу-

вање.  

8.1.4. Употреба за директно кажување. Директното кажување на 

дејството се однесува на засведочено дејство, што е карактеристично за 

определените времиња. Но и со формите на ова време може да се преда-

де засведочено дејство, на пример, Повеќе пати сум те прашала, Не ед-

наш сум ти го отворила срцето. Ваков вид употреба се поврзува со 1л. 

еднина. Има примери во кои може да се заменуваат формите на неопре-

деленото со формите на определеното време, без промена на значењето, 

на пример, како зајак сум изрипал – како зајак изрипав. Но секогаш тоа 

не е можно, зашто во некои случаи може да се менува смислата на иска-

зот. Во 2л. и 3л. едн., директното кажување се јавува поретко, на при-

мер, кога за себе се зборува во друго лице, најчесто во драмски творби, 

на пример, Нека сте вие само здрави и живи и работава ваша побрзо 

да се расчисти, да можете да се приберете заедно, та за тоа, баба 

Анча кај поминала досега и отсега (баба Анча сама за себеси зборува 

во 3л., „Антица“, Р. Крле). 

8.1.5. Употреба за прекажување. Прекажувањето се однесува на 

искажување на дејство што е соопштено од други, на пример, Одела во 

солариум, Не го положил испитот (зборувачот не е сведок на случува-

њето на настанот, за настанот му кажал друг, а тој нам ни прекажува). 

Прекажаноста најретко се среќава во 1л. едн. Но има случаи кога и со 

1л. се предава прекажаност, односно се прима за верно она што се ка-

жало за првото лице, на пример, Кога сум била мала, сум била многу 

мирна – се предава факт таков како што му е соопштен на првото лице 

или кога првото лице зазема ироничен став кон она што некој го кажал 

за него, на пример, Сум трчала по него! Вториот случај се однесува и 

на другите лица. Прекажувањето најчесто се врзува со 3л., а тоа е при-

родна последица на односот меѓу граматичките лица, на пример, Знаеш, 

што направила таа? Многу интересен пример се народните приказни 

каде прекажаноста се воведува со почетните зборови, на пример, Си бил 

еден цар, Си биле двајца браќа. 

8.1.6. Вторични значења. Покрај основното значење, минатото нео-

пределено време има и други значења: а) Констатација, на пример, 

Види колку се разубавел. Во однос на констатацијата, таа треба да про-

излегува од првото лице за да се јави употребата на ова време за ди-

ректно кажување. Доколку констатацијата се случува од гледна точка 

на второто и третото лице, тогаш станува збор за прекажување. Ова са-

мо покажува дека е тенка границата меѓу кажувањето и прекажувањето. 

Во наведениот пример, се предава сегашниот впечаток за разубавува-

њето кое станало порано и постои нијанса на изненадување и чудење; 

б) Заповед, на пример, Немој случајно да си одела надвор на оваа жеш-
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тина; в) Идност, на пример, Оди брзо, дури не се вратил; Севреме-

ност, на пример, Се мажила мома да не седи дома; Ни лук јал ни лук 

мирисал; г) Претпоставка, на пример, Веројатно си отишол, Сигурно, 

се вратил. 

8.2. Предминато време (плусквамперфект). Формите на предми-

натото време се образуваат со помошниот глагол сум во минато опре-

делено несвршено време и л-форма од глаголот што се менува. Почести 

се образувања од свршен глагол:  

а-група, на пример, едн.: 1л. бев прочит-а-л, 2л. беше прочит-а-л, 

3л. беше прочит-а-л, прочит-а-ла, прочит-а-ло; мн.: 1л. бевме прочит-

а-ле, 2л. бевте прочит-а-ле, 3л. беа прочит-а-ле;  

е-група, на пример, едн.: 1л. бев изреж-а-л, 2л. беше изреж-а-л, 3л. 

беше изреж-а-л, изреж-а-ла, изреж-а-ло; мн.: 1л. бевме изреж-а-ле, 2л. 

бевте изреж-а-ле, 3л. беа изреж-а-ле;  

и-група, на пример, едн.: 1л. бев износ-и-л, 2л. беше износ-и-л, 3л. бе-

ше износ-и-л, износ-и-ла, износ-и-ло; мн.: 1л. бевме износ-и-ле, 2л. бевте 

износ-и-ле, 3л. беа износ-и-ле.  

Можни се образувања и од несвршен глагол. 

8.2.1. Основно значење. Основното значење на ова време е да озна-

чи дејство што се случило пред некое друго дејство во минатото, на 

пример, Кога дојдов таму, тој веќе беше излегол – и доаѓањето и изле-

гувањето се случиле во минатото, но излегувањето се случило пред доа-

ѓањето. Иако формите на предминатото време може да се употребуваат 

и со други значења, најчесто со формите на ова време се изразува пред-

минато дејство. Во секојдневниот говор, употребата на ова време, во 

неговото основно значење, се расколебува. Наместо формите на пред-

минато време се употребуваат формите на минато неопределено и ми-

нато определено време. Формите на предминато време се употребуваат 

за директно кажување, а не за прекажување. Во пишаните текстови по-

веќе се чуваат формите на ова време со неговото основно значење. 

8.3. Идно време (футур). Идното време се образува со помош на 

честицата ќе и сегашно време од глаголот што се менува: 

 а-група, на пример, едн.: 1л. ќе чит-а-м – ќе прочит-а-м, 2л. ќе 

чит-а-ш – ќе прочит-а-ш, 3л. ќе чит-а – ќе прочит-а; мн.: ќе чит-а-ме 

– ќе прочит-а-ме, 2л. ќе чит-а-те – ќе прочит-а-те, 3л. ќе чит-а-ат – 

ќе прочит-а-ат;  

е-група, на пример, едн.: 1л. ќе реж-а-м – ќе изреж-а-м, 2л. ќе реж-

е-ш – ќе изреж-е-ш, 3л. ќе реж-е – ќе изреж-е; мн.: 1л. ќе реж-е-ме – ќе 

изреж-е-ме, 2л. ќе реж-е-те – ќе изреж-е-те, 3л. ќе реж-ат – ќе из-

реж-ат;  
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и-група, на пример, едн.: 1л. ќе нос-а-м – ќе износ-а-м, 2л. ќе нос-и-

ш – ќе износ-и-ш, 3л. ќе нос-и – ќе износ-и; мн.: 1л. ќе нос-и-ме – ќе из-

нос-и-ме, 2л. ќе нос-и-те – ќе износ-и-те, 3л. ќе нос-ат – ќе износ-ат.  

Одречни форми на идното време се образуваат со нема и да-кон-

струкција (да + глаголска форма во сегашно време) од глаголот што се 

менува или со честицата не пред формите на глаголот во идно време, на 

пример, а-група, едн.: 1л. нема да чит-а-м – не ќе чит-а-м (прочит-а-

м), 2л. нема да чит-а-ш – не ќе чит-а-ш (прочит- а-ш), нема да чит-а – 

не ќе чит-а (прочит-а); мн.: 1л. нема да чит-а-ме – не ќе чит-а-ме 

(прочит-а-ме), 2л. нема да чит-а-те – не ќе чит-а-те (прочит-а-те), 

нема да чит-а-ат – не ќе чит-а-ат (прочит-а-ат);  

е-група, на пример, едн.: 1л. нема да реж-а-м – не ќе реж-а-м (изре-

ж-а-м) итн.; 

и-група, на пример, едн.: 1л. нема да нос-а-м – не ќе нос-а-м (износ-

а-м) итн.  

Формите има + да + сегашно време од глаголот што се менува, се 

употребуваат за да се означи поголема сигурност во вршењето или не-

вршењето на дејството. Овие форми може да означуваат и одредена за-

повед, како и готовност за вршење на дејството. 

8.3.1. Основно значење. Основното значење на идното време е да 

означи дејство што ќе се врши по моментот на зборување во однос на 

моментот на зборување. Поимот иднина може да се однесува на период 

по некој момент во минатото, на пример, Претходната недела ми ка-

жаа дека Марија ќе оди на одмор. Со идното време се предава засведо-

чено дејство. 

8.3.2. Вторични значења. Со формите на идно време може да се из-

разуваат и други значења: а) Минатост, на пример, Влегов дома и што 

ќе видам...; б) Заповед, на пример, Ќе одиш и ќе купиш леб; в) Претпос-

тавка (во тој случај се употребува сврзникот да), на пример, Ќе да има 

21 година; г) Севременост, на пример, Ако си овца, секој ќе те стри-

же; д) Повторливост, на пример, Ќе се врати дома, ќе поседи малку и 

пак ќе излезе; ѓ) Услов, на пример, Ако учиш, ќе постигнеш резултати; 

e) Можност, на пример, Ќе направам нешто што не треба. 

8.4. Минато-идно време. Формите на минато-идно време се образу-

ваат со помош на честицата ќе и минато определено несвршено време 

од глаголот што се менува. Глаголот може да биде од свршен или од не-

свршен вид. Со формите на минато-идно време се предаваат засведоче-

ни дејства:  

а-група, на пример, едн: 1л. ќе викав – извикав (викнев), 2л. ќе вика-

ше – извикаше (викнеше), 3л. ќе викаше –  извикаше (викнеше); мн.: 1л. 

ќе викавме – извикавме (викневме), 2л. ќе викавте – извикавте (викнев-

те), 3л. ќе викаа – извикаа (викнеа);  
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е-група, на пример, едн.: ќе режев – изрежев итн.;  

и-група, на пример, едн.: ќе носев – износев, (поносев) итн.  

Одречни форми од ова време се образуваат со нема (во форма за 

трето лице од минатото определено несвршено време и да-конструкци-

ја (да + глагол во сегашно време) или со честицата не пред честицата за 

идно време ќе:  

а-група, на пример, едн.: немаше да викам (извикам – викнам) – не 

ќе викав (извикав – викнев) итн.;  

е-група, на пример, едн.: 1л. немаше да режам (изрежам) – не ќе ре-

жев (изрежев) итн.; 

и-група, на пример, едн.: немаше да носам (износам) – не ќе носев 

(износев). 

8.4.1. Основно значење. Основното значење на минатото-идно вре-

ме е да означи дејство што се сфаќа како идно од гледна точка на некој 

минат момент, на пример, Ќе одевме на кино. Минатото-идно време се 

врзува со намера и се сфаќа како неизвршено. Но бидејќи станува збор 

за минатото, не може да се констатира неизвршеноста на глаголското 

дејство.  

8.4.2. Вторични значења. Со формите на минатото-идно време мо-

же да се изразат и други значења: а) Нереален услов, на пример, Да 

учев, ќе го положев испитот; б) Претпоставка, на пример, Ќе да има-

ше 21 година; в) Повторливост на дејствата во минатото, на пример, 

Ќе одев до училиште, ќе одржев часови, ќе фатев автобус и ќе отидев 

на предавања; 

8.5. Идно прекажано време. Формите на идно прекажано време се 

образуваат со помош на честицата ќе и минато неопределено време (не-

свршено или свршено):  

а-група, на пример, едн.: 1л. ќе сум викал – извикал (викнел), 2л. ќе 

си викал – извикал (викнел), 3л. ќе викал, ‒ извикал (викнел), викала – из-

викала (викнела), викало (извикало) – викнело; мн.: 1л. ќе сме викале – 

извикале (викнеле), 2л. ќе сте викале – извикале (викнеле), 3л. ќе викале 

– извикале (викнеле);  

е-група, на пример, едн.: 1л. ќе сум режел – изрежел итн.;  

и-група, на пример, едн.: 1л. ќе сум носел – поносел итн.  

Свршените глаголски форми во минато неопределено време, како 

што е кажано, не може да се употребуваат самостојно и се употребуваат 

со честицата ќе. Одречни форми од ова време се образуваат со честица-

та не пред честицата ќе или со помошниот глагол нема во л-форма за 

среден род и да-конструкција (да + глагол во сегашно време): а-група, 

на пример, едн.: 1л. немало да викам (извикам, викнам) – не ќе сум ви-

кал (извикал, викнел), 2л. немало да викаш (извикаш, викнеш) – не ќе си 

викал (извикал, викнел), 3л. немало да вика (извика, викне) – не ќе викал 
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(извикал, викнел); мн.: 1л. немало да викаме (извикаме, викнеме) – не ќе 

сме викале (извикале, викнеле) итн.;  

е-група, на пример, едн.: 1л. немало да режам (изрежам) – не ќе сум 

режел итн.;  

и-група, на пример, едн.: 1л. немало да носам (поносам) – не ќе сум 

поносел итн. 

8.5.1. Значење. Со формите на идното прекажано време се искажу-

ваат значењата што ги имаат идното и минатото-идно време. Разликата 

е во тоа што со идното прекажано време, како што и самото име кажу-

ва, се искажуваат прекажани дејства. Значи, формите на ова време се 

користат за: а) Предавање на незасведочени дејства, на пример, Да го 

викнеле, ќе одел; б) Прекажување на повторливи дејства, на пример, 

Секоја вечер ќе дојдел, ќе јадел и пак ќе заминел; в) Прекажување на 

нереален услов, на пример, Да учел, ќе го положел испитот; г) Личен 

став кон она што е од други соопштено, на пример, Е, жена маж ќе 

тепала!  

8.6. Можен начин. Формите на можниот начин се образуваат со 

честицата би и л-форма од глаголот што се менува. Можниот начин 

има по една форма за сите три лица во еднина и во множина. Се образу-

ва и од несвршени и од свршени глаголи:  

а-група, на пример, едн.: 1л. би викал – извикал (викнал), 2л. би викал 

– извикал (викнал), 3л. би викал – извикал, викнал; мн.: 1л. би викале – 

извикале, викнале, 2л. би викале – извикале, викнале, 3л. би викале – из-

викале, (викнале);  

е-група, на пример, едн.: 1л. би режел – изрежал, 2л. би режел – из-

режал, 3л. би режел – изрежал; мн.: 1л. би режеле – изрежале, 2л. би 

режеле – изрежале, 3л. би режеле – изрежале;  

и-група, на пример, едн.: 1л. би носел – износил, 2л. би носел – изно-

сил, 3л. би носел – износил; мн.: 1л. би носеле – износиле, 2л. би носеле – 

износиле, 3л. би носеле – износиле. 

8.6.1. Значење. Со формите на можниот начин се изразува можно 

или посакувано дејство. Со формите на можниот начин не се укажува 

на времето. Времето на кое се однесува можниот начин најчесто се сог-

ледува од зависната дел-реченица или од поширокиот контекст. Овие 

форми се покарактеристични за стандардниот јазик отколку за народни-

от. Во народниот јазик, формите на можниот начин повеќе се среќаваат 

во изрази што означуваат клетви и благослови, на пример, Да би волци 

те изеле, Да би куршум те удрил отколку со потенцијалното значење. 

Денес, овој начин може да се користи и во други видови реченици, на 

пример, во прашални, Зошто би го слушала него? Постои многу тесна 

врска меѓу условот и можноста. Затоа, формите на можниот начин се 

среќаваат во условни реченици, на пример, Ако ме поканиш, би дошол. 
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Во однос на нормата на стандардниот јазик неправилна е употребата на 

можниот начин со сврзникот за да во целните зависносложени речени-

ци. Не е правилно да се каже, на пример, Дојдов за да би разговарале 

туку  Дојдов за да разговараме. 

8.7. Има/нема конструкции. Овие конструкции се образуваат од 

помошниот глагол има/нема и глаголска придавка која е секогаш во 

формата за среден род, на пример, имам читано, имав читано, сум 

имал читано, ќе имав читано, ќе сум имал читано и сл. Во промената 

учествува само помошниот глагол, кој ги определува граматичките ка-

тегории, додека глаголската придавка е секогаш во среден род и го име-

нува глаголското дејство. Помошниот глагол има/нема укажува на еден 

момент (момент на соопштување, минат или иден) до кој се сведува из-

вршеноста на дејството или претпоставката за негово извршување. На 

пример, имам читано означува дејство извршено во минатото до мо-

ментот на соопштувањето, имав читано означува дејство извршено во 

минатото до одреден момент во минатото, а ќе имам читано означува 

дејство чие извршување се претпоставува во минатото до одреден мо-

мент во идноста. Поради сведувањето на дејството до одреден момент, 

има/нема конструкциите според своето значење се многу блиски до 

сложените форми што се образуваат со помошниот глагол сум и чести-

ците ќе и би, па понекогаш тие може и да се заменуваат. Така на при-

мер, имам читано може да се замени со сум читал, формата имав чита-

но со формата бев читал и сл. Разликата меѓу има/нема конструкциите 

и другите сложени форми се согледува првенствено во фактот што во 

има/нема конструкциите повеќе е нагласен резултатот од вршење на 

глаголското дејство, а кај сложените форми со сум, бев и ќе повеќе се 

нагласува дејството. Овие конструкции се многу карактеристични за 

македонскиот јазик, особено за западномакедонските говори, а се јаву-

ваат како резултат на влијанието на несловенските балкански јазици. 

8.8. Сум конструкции. Овие конструкции се образуваат со помош-

ниот глагол сум и глаголска придавка. Глаголската придавка може да 

биде образувана од преодни и од непреодни глаголи, на пример, сум ја-

дена, бев јадена, сум била јадена, ќе сум јадена, ќе бев јадена, ќе сум би-

ла јадена, би била јадена. Најчесто се употребуваат првите две сум кон-

струкции. Помошниот глагол сум го означува времето, лицето и бројот, 

а придавката родот и бројот. Овие конструкции како и оние со има, се 

употребуваат како паралелни форми на други временски и начински 

форми. Сп. Не знам дали се заминати = Не знам дали заминале; Ќе бев 

присутен на средбата доколку ме известевте = Ќе присуствував на 

средбата доколку ме известевте. Сум конструкциите го означуваат ре-

зултатот од вршењето на глаголското дејство. Карактеристично за овие 

конструкции е тоа што тие, според своите особености, се наоѓаат на 



95 

 

границата меѓу морфологијата и синтаксата. Од една страна, од гледна 

точка на морфологијата, може да се разгледуваат како сложени глагол-

ски форми, а од друга страна, од синтаксичка гледна точка, тие претста-

вуваат една синтаксичка конструкција, односно во речениците го прет-

ставуваат простиот глаголско-именски прирок.  

 

8.9. Активности:  Во текстовите: 1. а) изделете ги сложените гла-

голски форми, укажете на нивните граматички категории и укажете на 

нивното значење (основно и вторично); б) сложените глаголски форми 

заменете ги со има конструкции онаму каде што е можно; в) менувајте 

една глаголска форма во идните времиња и укажете на разликата; г) ме-

нувајте една глаголска форма во сите сложени глаголски форми.  

...Господине, тогаш треба да го бројам целото село, вака или онака, 

ама излегува дека сите сме роднина. Така значи (бам бам) и ти си мавал 

со камења по грчките учители и си ги држел поповите за мантијата до-

дека ги бричеле, ха (бам бам)! Јас не паметам ништо од тоа, сум бил ма-

лечок... Е, застани, застани, тоа сакавме да го чуеме а не те оставаат да 

застанеш, те меткаат со тупаници и со стапови и со палки и со железни 

цевки од пиштоли, и губиш секаков глас, само едно бам бам бам ти 

сврдли во ушите. На крајот ќе те држат да не паднеш и во рацете ќе ти 

пикаат перо да потпишеш дека се откажуваш од комунистичката парти-

ја, ама како да се откажам господине кога не ја познавам и кога немам 

никаква врска со неа, ај да ми речете потпиши дека се откажуваш од 

Ангелина, тоа некако оди, неа ја знам, кога може прстен венчален во 

црква пред нозе да ми фрли, тогаш зошто да не потпишам дека се отка-

жувам од неа, море ќе потпишам со двете раце... („Црно семе“ – Т. Ге-

оргиевски); 

...Христос ништо повеќе не добиваше од Доне, нити кон него и оние 

што работеа со него, имаа посебен однос, ама Доне забележа дека лице-

то на високиот ѕидар почна да се разведрува. Од работата, му велеше на 

Доне, додека ѕидам се заборавам каде се наоѓам, никакви мисли не ми 

се вртат во главата. Со тоа што беше среќен Христос, среќен беше и До-

не. Се надеваше дека ќе заборават на него, ќе го поштедат, што работи 

добро. Зашто во последно време сè повеќе и повеќе се плашеше за 

Христос, во главата му се вртеше една мисла дека не ќе издржи, дека ќе 

го принудат да го потпише она ливче. Доне за себе и не размислуваше. 

Кога му стануваше најтешко, ја повикуваше Ангелина. Ангелина беше 

таква жена, каде што ќе се појавеше, сè покриваше со својата слика. Са-

мо понекогаш го измачуваше мислата зошто нема деца. Зашто да има 

таа некого при себе, негова крв, сигурно не ќе страда толку. На писмо и 

не помислуваше. Знаеше дека ги носат само до морето. Понекогаш здо-

гледуваа како пливаат бели листови над брановите. Значи не се испла-
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тува. Тие сигурно не сакаат да се знае каде е, и таа верува дека некаде 

се бори со партизаните, а можеби веќе и го прежалила... („Црно семе“ – 

Т. Георгиевски);  

...Додека Маки ги издаваше последните инструкции Доне и другите 

ги полнеа матарките. Само еден од четворицата успеа да ги држи рамно 

камењата и да не моли за милост. Клечеше нем со напнати жили на вра-

тот, а Марко и другите двајца сè пониско и пониско ги спуштаа камења-

та и најпонижувачки го молеа да ги ослободи. Тогаш потпоручникот 

побара да ветат дека ќе направат сè што ќе побара од нив. Марко и уш-

те едниот ветија, а другиот кој дотогаш ги веднеше рацете, кој знае од 

каде исмука сили, дали од камчињата што му се забуцуваа во месото на 

колената, или му се привиде светец што го охрабри, почна да ги рамни 

рацете со оној што дотогаш остана нем, и не вети ништо. Може насети 

каква е таа стапица. Марко, и она друго човече, со азијатска муцка, ги 

пуштија камењата, ги истребија камчињата од колената кои веќе имаа 

пуштено и крв и се ничкосаа пред Маки зборувајќи: „Барајте, барајте! 

сè што ќе побарате ќе сториме! “... („Црно семе“ – Т. Георгиевски); 

...Сувото и жешко лето едноставно премина во иста таква зима со 

многу ветрови што се вовираа во шаторите и ги дуеја. Понекогаш ги 

корнеа или од врвците или со сè колци. Отскриените луѓе се собираа и 

се виткаа како црвје ненадејно откопани од мека земја. Тие ветрови 

преполни со сува плева од студените струјки, ги сушеа плунките уште 

неизлачени во устата. Капетанот Скалумбакис и потпоручникот Маки 

од ветровите се скрија во ѕиданата куќа и не водеа многу грижа за она 

што го правеа ветровите меѓу шаторите. Единствена мерка што ја пре-

зедоа против зимата беше таа што издадоа наредба да се соберат малите 

шатори, а потоа донесоа големи и ги разапнаа на истото место... („Црно 

семе“ – Т. Георгиевски); 

...Христос во главата имаше други мисли, тој му завидуваше на До-

не што не ѕида црква, што носи само камења и го тае својот камен во 

душата, не го посетуваат ноќе светци и не му даваат чудни знакови. Тој 

тие знакови се мачеше да ги одгатне, и секогаш доаѓаше на едно исто: 

му ветуваа ослободување, куќа. Жена и деца. Знаеше дека ако го праша 

Доне за тоа, тој ќе му се потсмевне, па за тоа молчеше. Во ноќите се 

обидуваше што подолго да остане буден, затоа што знаеше, штом ќе ги 

залепи клепките, ќе му дојдат оние икони – а што може тој против све-

ти луѓе, не може ни да ги набрка од својот сон. Дојде ден кога Скалум-

бакис ги прашуваше сите што седеа под ѕидот и под жешкото сонце, 

дојде таков ден, всушност никаков, кога гласот на Скалумбакис ги пра-

шуваше кој сака да оди во вториот баталјон да се оддели на десната 

страна. Молчеа и со очи се прашуваа што може да значи ова. Дали е тоа 

некоја нова стапица?... („Црно семе“ – Т. Георгиевски); 
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...Аскерот запре со пукањето. Гледа во навалувањето  на сонцето. И 

кога се скри сонцето, кога се замрачи убаво, војводата го крена ќумбето 

полно со жарје и со гламни. Кладе еден реденик куршуми, ја отвори 

вратата на скалите и го фрли одозгора. Го истркала меѓу аскерот. И 

ќумбето тропа и пука, а војниците бегаат, мислат некоја пеколна маши-

на е фрлена. Пука така ќумбето, прска жарје и целото се поткрева, под-

рипнува од куршумите. Ни отвора пат за бегање. И избегавме. И после 

војводата цела година не им даде сон на војниците. Не ќе помине неде-

ла, и ќе пушти некого во Прибилци да остави книже кај чешмата. Така 

ги мачеше. А ги мачеше и селаните што не купиле пушка. Ги тепаше. 

На еден бабинец и заб му скрши... („Пиреј“ – П. М. Андреевски); 

...Кога ми го зедоа човекот цела ноќ не мигнав. Око со око не можам 

да ставам, да склопам. Лежам, а умот не  ми заспива. Сè така ми гледа 

штуро по него, како го водат надолу низ полето, подлокано и празно. 

Децата спијат, наредени до мене, ко стомниња. Некое ќе потклоцне во 

сонот, некое ќе каже нешто нејасно, јас ќе го прашам што сака, а тоа 

пак ќе каже нешто, ама сега уште понејасно од првото кажување. Па ќе 

станам, ќе го попокријам и ќе го промешам огништето. Некоја гламна 

ќе потпукне, ќе ги подзабришам очите од чадот и пак ќе прилегнам. И 

лежам така, гледам во мракот што се стиска меѓу гредите, малку подуг-

рејани од жарта во огништето. Вџашени. Ко што го гледав вџашено Јо-

на, човекот мој. И во темницата само него го здогледувам: стои пред 

српските војници и постојано прашува... („Пиреј“ – П. М. Андреевски). 

 

9. ПРИЛОЗИ 

 

9.1. Поим. Оваа зборовна група ја претставуваат зборови што ги 

придружуваат глаголите и го определуваат глаголското дејство според 

некој признак, на пример, Петар убаво пее. Во одредени случаи, прило-

зите може да ги придружуваат и именките, на пример, малку сол, при-

давките, на пример, многу убав човек и одредени други прилози, на при-

мер, мошне добро изгледаш. Прилозите се наоѓаат на граница меѓу мен-

ливите и неменливите зборови, односно меѓу полнозначните и службе-

ните зборови. Поголемиот дел од прилозите се неменливи зборови, но 

има одредени прилози (за начин и количество) што може да имаат фор-

ми за степенување како кај придавките, на пример, убаво, поубаво, нај-

убаво. Одредени прилози што дополнуваат именки може да добиваат и 

членски морфеми, на пример, повеќето/многуте проблеми. 

9.2. Потекло, состав и значење. Прилозите како зборовна група 

може да потекнуваат од именки, придавки, заменки, броеви и глаголи. 

На пример, изведени од именки се, на пример, дење, ноќе, утре, лете, 

зиме, скраја, довека, догроба, напладне, збогум, вкуќи, најаве, призори, 
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викум, скокум, патем, сосила, настрана, навреме. Прилозите изведени 

од придавки, од типот храбро, силно, убаво, јуначки, херојски имаат ис-

ти форми како и придавките. Овие прилози се разликуваат од придавки-

те само според функцијата, односно придавките ги придружуваат имен-

ките и означуваат некој карактеристичен признак на именката, додека 

прилозите го определуваат глаголот по различни околности и означу-

ваат признак на глаголското дејство. На пример, храбро момче и храбро 

постапува, во првиот пример збороформата храбро има функција на 

придавка, додека во вториот случај функција на прилог. Овие придавки 

кога се употребени како прилози се неменливи зборови. Од броеви се 

изведени, на пример, двојно, троструко, еднаш, двапати, вторпат, 

трикратно. Заменска основа имаат, на пример, каде овде, кога, секо-

гаш, некогаш, како, никако, некако. Од глаголи се изведува глаголски 

прилог на -јќи, на пример, одејќи, пеејќи, седејќи и други образувања, на 

пример, молкома, рипана. Според составот, прилозите може да бидат 

прости и сложени. Сложени прилози се речиси, тукуречи, потоа прило-

зи образувани со сраснување од предлог и прилог, на пример, досега, 

наскоро, отсега – до предлог + сега – прилог. Други примери, отстра-

на, откосо, досега, докрај, настрана, начело, надолго, бездруго, потоа, 

предручек, прекусила. Во некои сложени прилози влегува именката пат, 

на пример, третпат, еднипати, првпат, другпат, двапати. Има и дру-

ги типови на сложени прилози, на пример, еднодруго, поштозашто, ва-

му-таму и вамутаму, горе-долу и горедолу, утредента, севезден. Една 

група сложени прилози се оние кај кои се повторува истиот прилог во 

целост или некој негов дел, на пример, згора-згора, лека-полека, ден-де-

неска при што се добива ново значење, сп. згора-згора, со значење по-

вршно. Постојат и сложени прилошки изрази, на пример, одвреме нав-

реме, од ден на ден, открај накрај, одгоре додолу. Сложените прилози 

се добиваат со сраснување на два полнозначни збора, на пример, вчера-

вечер, утредента, честопати, едноподруго. Според значењето, прило-

зите се делат на прилози за време, на пример, кога, веднаш, сега, вчера, 

утре, лани; прилози за место, на пример, каде, горе, долу, ваму надвор, 

десно, лево; прилози за начин, на пример, како, брзо, бавно, лесно, теш-

ко, храбро; прилози за количество и степен, на пример, колку, двојно, 

доволно, малку, многу, толку, повеќе. 

 

10. ПРЕДЛОЗИ 

 

10.1. Поим. Предлозите спаѓаат во групата на неменливи зборови. 

Во македонскиот јазик како јазик без падежни форми, предлозите имаат 

значајна фукнкција да означуваат различни односи меѓу именските збо-

рови, како и меѓу глаголот и неговите дополнувања. Во македонскиот 
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јазик предлози се, на пример, без, в, во, врз, до, за, зад, заради, како, 

кон, крај, место, на, над, наместо, наспроти, низ, од, околу, освен, по, 

под, покрај, пред, при, против, според, спроти, спрема, со. Скоро сите 

предлози во македонскиот јазик имаат просторно значење. Од тоа прос-

торно значење се развиваат и други значења. Значењата на предлозите 

може да се согледаат кога тие ќе се поврзат со именките. Сами по себе, 

предлозите во себе ја имаат претставата за просторното значење, но во 

спој со полнозначните зборови тие добиваат поконкретно значење. Це-

лосното значење на предлозите се гледа во реченична конструкција. На 

пример, предлогот на, кој спаѓа во најчесто употребуваните предлози, 

како и други предлози, има поголем број значења: а) Граматички знак 

за индиректен предмет, на пример, Му реков на човекот; б) Простор-

но или горе, врз нешто, на пример, Книгата е на масата, на север; в) 

Присвојност, на пример, Ова е сестрата на Марко, капата на Марко; 

г) Некој побудува некого кон нешто, на пример, Го учи на лага; д) На-

чинско, на пример, Го положи испитот на среќа, Го кажа тоа на шега; 

ѓ) Временско, на пример, Ќе дојдам на 15 јуни, на Божиќ; е) Еден мо-

мент од времето, на пример, На излегување ме бакна; ж) Целно, на 

пример, Отиде на планина; з) Споредбено, на пример, Личиш на татко 

ти, Мириса на лук; ѕ) Со именки што значат установи, на пример, На 

суд, на пошта, на факултет; и) Распределба, на пример, По сто дена-

ри на човек. Со наведените значења на предлогот на, не се исцрпуваат 

сите можни значења што тој може да ги има во различни споеви. Пора-

ди неговото често јавување, онаму каде што е тоа можно, според стан-

дардот, се препорачува негово заменување со други предлози, особено 

во значењата на предлогот на што може да се изразат со други предло-

зи. Исто така, натрупување на предлогот на може да се избегне така 

што ќе се испушти зад глаголски именки по кои се наоѓа именка во уло-

га на директен предмет, на пример, купување билети, јадење грозје, 

правење обид. Овој начин не може да се примени во сите вакви состави 

од глаголска именка и именка во улога на директен предмет.  

10.2. Поделба. Предлозите може да се поделат во зависност од нив-

ниот состав на прости и сложени. Простите предлози се, на пример, в, 

во, за, на, зад, при, про, по, со, додека сложените се составени од два 

предлога, што се слеваат и се дополнуваат во значењето, на пример, по-

ради, заради, накај (на + кај), откај, наспроти. Во македонскиот јазик, 

многу често, може да се употребат два предлога што го задржуваат сво-

ето посебно значење и не се слеваат во едно значење, на пример, Ја зеде 

метлата од зад врата,  Ги извади парите од под перница, Не е облече-

на за пред луѓе, Чевлите ќе издржат за до зима. Предлозите најчесто 

се додаваат на несвршени глаголски форми од кои се изведуваат сврше-

ни глаголски форми. Значењето што го внесуваат различните предлози 
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во свршените глаголски форми не е секогаш исто, предлогот може да 

внесува различно значење, сп. чита – зачита, отчита, дочита, исчи-

та, прочита, начита, почита, испочита, испоначита – значењето на 

сите овие свршени глаголски форми не е исто, предлогот е само знак за 

свршениот вид, но секој предлог внесува и друго значење кај глаголот. 

 

11. СВРЗНИЦИ 

 

11.1. Поим. Оваа зборовна група спаѓа во групата на неменливите 

зборови. Тие служат за поврзување на зборовите во рамките на речени-

цата, на пример, Маја и Горан ќе одат на планина, или за поврзување 

на дел-речениците во рамките на една сложена реченица, на пример, 

Марко се облече и излезе. Сврзниците ги означуваат односите меѓу збо-

ровите во реченицата или, пак, меѓу дел-речениците во рамките на сло-

жената реченица. На пример, со сврзникот но се изразува спротивен од-

нос, со сврзникот ако условен однос.  

11.2. Поделба. Постојат различни поделби на сврзниците: а) Според 

тоа дали отсекогаш биле сврзници или се добиени од други зборовни 

групи (на пример бидејќи е сврзник кај причинските зависносложени 

реченици, но тој е глаголски прилог од глаголот сум; б) Според тоа од 

каде се наследени сврзниците (сврзникот но е наследен од старословен-

скиот јазик, додека, пак, сврзникот оти е преземен од грчкиот јазик; в) 

Според структурата, сврзниците се делат на прости, на пример, а, но и 

сложени, добиени со додавање на предлози или прилози кон предлогот 

да, на пример, без да, за да; со здружување на сврзници, на пример, иа-

ко, а пак; со додавање на заменката што кон некои предлози, прилози 

или сврзници, на пример, освен што, макар што. Има и сложени сврз-

нички состави како што е не само што ... туку и; г) Врз основа на одно-

сот меѓу речениците што ги поврзуваат, сврзниците се делат на две го-

леми групи: г1) сврзници што поврзуваат дел-реченици меѓу кои пос-

тои рамноправен однос и се викаат координациски или приредувачки 

сврзници и г2) сврзници што поврзуваат дел-реченици меѓу кои постои 

нерамноправен однос (главен и зависен член) и се викаат субординацис-

ки или подредувачки сврзници. 

Координациските сврзници поврзуваат две дел-реченици во рамките 

на една независносложена реченица. Овие сврзници не припаѓаат на ни-

ту една од дел-речениците, тие само ги поврзуваат дел-речениците, а 

ова може да се докаже со промена на местата на дел-речениците, на 

пример, Петар учи, а Јован гледа телевизија – Јован гледа телевизија, 

а Петар учи. Иако не припаѓа на ниту една дел-реченица, сепак сврзни-

кот се врзува за втората дел-реченица. Кај сите независносложени рече-

ници, не е можно дел-речениците да го менуваат своето место без да се 
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променува значењето на реченицата. Координациските сврзници се де-

лат на: а) Составни: и,  па, та, не само што ... туку и; б) Спротивни: а, 

но, ама, ами, туку, меѓутоа; в) Разделни: или, или-или, и-и, ни-ни, ниту-

ниту, де-де, ту-ту, било-било, час-час; г) Исклучни: само, само што, 

освен што, единствено, единствено што;  д) Заклучни: значи, веројат-

но, сигурно, можеби и други модални зборови. Во рамките на независ-

носложените реченици, покрај сврзници се употребуваат и сврзувачки-

от состав не само што ... туку и и сврзувачки зборови што се употребу-

ваат во заклучните реченици. 

Со субординациските сврзници се поврзуваат дел-реченици во една 

зависносложена реченица, на пример, Ако учиш, ќе постигнеш резулта-

ти. Субординациските сврзници се делат на: а) Временски: кога, штом, 

штотуку, тукушто, откако, откога, пред да, дури, дури да, дури не, 

додека, додека да, додека не; б) Исказни: дека, оти, што, како, да; в) 

Причински: зашто, затоа што, бидејќи, дека, оти; г) Последични: 

што, така што; д) Условни: ако, да; ѓ) Допусни: иако, макар што, при 

сè што, и да; е) Целни: да, за да; ж) начински: како да; Има сложени ре-

ченици во кои наместо сврзници се употребуваат сврзувачки зборови. 

Сврзувачките зборови имаат функција на сврзници во реченицата, но, 

исто така, имаат и функција на членови на зависните дел-реченици што 

ги поврзуваат за главните. Улога на сврзувачки зборови имаат односни-

те заменки (што, кој, којшто, чиј и чијшто), односните заменски при-

давки (каков што и колкав што) и односните заменските прилози (каде 

што, кога, како што, колку што). Тие се употребуваат како сврзувачки 

средства во односните зависносложени реченици, на пример, Ја позна-

вам жената што влезе кај вас. Што, во овој случај, е односна заменка 

која има сврзувачка функција, но има и улога на директен предмет во 

рамките на зависната дел-реченица. Прашалните заменки (што, кој, 

чиј), прашалните заменски придавки (каков, колкав) и прашалните 

заменски прилози (каде, кога, како и колку) се употребуваат како 

сврзувачки зборови во исказните зависносложени реченици, на пример, 

Не знаеме што ќе се случи со нас. Неопределените заменки (што и да 

е, кој и да е, чиј и да е), неопределените заменски придавки (каков и да 

е, колкав и да е) и неопределените заменски прилози (каде и да е, кога и 

да е, колку и да е, како и да е) се употребуваат како сврзувачки зборови 

во еден вид допусни зависносложени реченици, на пример, Што и да 

сториш, одлуката е твоја. Во улога на сврзник може да се јават некои 

честици, на пример, дали (во зависносложените исказни реченици) и ли 

(во условните и исказните зависносложени реченици).  
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12. ЧЕСТИЦИ 

 

12.1. Поим. Честиците се неменливи зборови што имаат функција 

да истакнуваат или да определуваат други зборови или реченици. Не-

кои честици служат и за образување на некои граматички форми. Во 

македонскиот стандарден јазик се изделуваат честици за: а) Тврдење, на 

пример, да; б) Одрекување, на пример, не, ни, ниту; в) Прашување, на 

пример, дали, ли, зар, нели; г) Заповед, на пример, да, нека; д) Засилува-

ње, на пример, и, барем, дури, пак, просто, само, сè – Барем да го ви-

дев, Тој само или сè си работи; ѓ) Изделување, на пример, само, един-

ствено, уште, исклучиво – Само ти го знаеш; е) Определување, на при-

мер, токму, имено, баш – Баш ти ми требаш; ж)  Количественост, на 

пример, токму, скоро, рамно, одвај, речиси, таман – Донесоа скоро че-

тири килограми шеќер; з) Посочување, на пример, еве, ене, ете; ѕ) При-

соединување, на пример, исто, исто така, притоа, уште, сè – Марко, 

исто така, дојде, Сè нешто излегува; и) Неопределеност, на пример, 

кој-годе, кој-било, кој и да е. Честици што служат за образување на гра-

матички форми се ќе, би, да, нека, по-, нај-, -годе, било. 

 

13. ИЗВИЦИ 

 

13.1. Значење. Извиците се неменливи зборови што имаат различна 

функција. Тие може да се употребуваат: а) За да изразат различни чув-

ствени реакции, на пример, оф, ех, ах, ух, леле; б) За да се обрне внима-

ние или да се повика некој, на пример, еј, бре, пссст; в) За да се имити-

раат (звучно да се претстават) различни звуци, на пример, бам, бум, 

трас, крц. Има извици што излегуваат од фонетскиот облик на другите 

зборови, на пример, псст, ссс, шшш, ццц. Според значењето, извиците 

не претставуваат еднородна група. Извиците што служат за обрнување 

внимание или повикување може да добијат емоционална нијанса. На 

пример, извикот море во реченицата Море, Марко дојди има значење на 

повикување, но може да изразува и различни емоционални нијанси, на 

пример чудење – Море, летање; презир – Море, што кажа; протест – 

Море, како. Може дури и да се повторува овој извик со што се засилува 

таа емоционална нијанса, на пример, Море, море, голема работа, при 

што се изразува потценување или незадоволство. Значи, еден ист извик 

може да изрази различни чувствени реакции. Затоа, значењето на тој 

конкретен извик зависи и од начинот на кој се изговара, односно од ин-

тонацијата со која се изговара. Извиците не може да имаат функција на 

некој член во реченицата. Само во одредени случаи, извикот може да се 

приближи до некоја зборовна група, на пример до глаголите, како на 

пример, Го стигна и трас одземи! Мачката чап и го лапна сиренцето = 
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Го стигна и го трасна одземи; Мачката го чапна и го лапна сиренцето. 

Во оваа употреба, извиците претставуваат општи глаголски делови и од 

нив се образуваат глаголски форми, на пример, трасне, чапне. Во ваква 

употреба може да се јават и извици од кои не се образуваат глаголски 

форми. Во улога на извици може да се јават и други зборови кога се из-

говараат со посебна интонација, на пример, боже, помош, срамота, 

браво, стоп, аман. Во македонскиот јазик често се поврзуваат повеќе 

извици во еден сложен, на пример, оф-леле, бре-бре, еј-море, мац-мац, 

бим-бам, тик-так. 

 

14. МОДАЛНИ ЗБОРОВИ 

 

14.1. Поим. Во македонскиот јазик, покрај начинските форми со кои 

се изразува сопствен став кон соопштеното, постојат и група зборови 

што ја имаат истата функција. Модалните зборови спаѓаат во групата на 

неменливи зборови со кои се изразува личен однос кон она што се сооп-

штува, проценка од гледна точка на неговата реалност. Со нив се зазема 

став кон она што го соопштуваме, во смисла на одредено тврдење, од-

рекување, уверување, неверување, претпоставување, на пример, може-

би, веројатно, секако, сигурно, навистина, бездруго. Во реченицата, Го-

це сигурно веќе стигнал, модалниот збор сигурно изразува наш став кон 

она што сме го соопштиле и нема врска со фактот дали Гоце навистина 

стигнал некаде или не. Модалните зборови не се доволно изделена збо-

ровна група во однос на другите зборовни групи, зашто модални нијан-

си се јавуваат кај честиците, зашто некои модални зборови може да се 

употребуваат како прилози, а некои модални зборови потекнуваат од 

глаголски форми, на пример, значи, може. Модалноста на модалните 

зборови може да биде од различен вид: а) Однос кон реалноста, на при-

мер, сигурно, бездруго, веројатно, секако, очигледно, се разбира, навис-

тина, можеби, неоспорно; б) Емоционален однос, на пример, белки, бо-

жем; в) Сумирање, заклучок, на пример, значи, главно; г) Различни ни-

јанси, на пример, на пример, то ест, освен тоа, впрочем, најпосле. Како 

извиците, и модалните зборови не може да имаат функција на член во 

реченицата. Тие се однесуваат на смислата на целата реченица или на 

некој нејзин дел. Според потеклото, тие може да бидат образувани од 

прилози, глаголи, именки, придавки и сл. Покрај модални зборови, во 

македонскиот јазик постојат и модални изрази, на пример, на крајот на 

краиштата, за големо чудо, за несреќа, за жал, за среќа. 

 

14.2. Активности: Во текстовите: 1. а) изделете ги прилозите спо-

ред составот и значењето; б) изделете ги предлозите според составот и 

значењето; в) изделете ги сврзниците и сврзувачките средства врз осно-
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ва на односот меѓу дел-речениците што ги поврзуваат; г) изделете ги 

извиците и модалните зборови и изрази.  

...Тој има писмо од жената, мислеше Доне, но не му го даваат доде-

ка не направат вистински мајмун од човекот. Реши да му помогне. Заед-

но ќе ловат муви и ќе прости потпоручникот, но овој пат сите ќе бидат 

живи и ќе му останат во дланката. Доне го поучи Христос како треба со 

мувите кога ќе ги уловува. Така и правеше. Штом ќе уловеше некоја, 

веднаш ја ослободуваше од крилцата и потоа ја пикаше во ракавот. Но 

илјада и петстотини муви не се фаќаат туку така. Ќе фатиш десет, пет 

ќе смачкаш, три ќе ти побегнат, а само две ќе стрижиш! И поминаа де-

нови додека ракавот се наполни со одредената мерка. Не знаеја колку 

дена изминаа, колку пати сонцето се преврте преку небото, само и она 

утро кога Христос пак застана пред потпоручникот Маки, беше ист, ка-

ко првиот. Само да не заврши како тогаш. „Господине потпоручниче, 

сега можам да ви избројам илјада и петстотини муви, живи муви и ни-

една да не ви летне од раката“ изрецитира Христос кога застана мирно 

пред Маки, однапред огреан од радост што ќе го победи потпоручникот 

и што ќе го прими писмото од жената си... („Црно семе“, Т. Георгиев-

ски); 

...Некое одвај видливо треперење му помина по лицето кога Доне го 

спомена писмото, светлинка некоја што му приспомни нешто, но само 

за миг, а потоа пак преку лицето му се рашири некоја сенка на задовол-

ство, на заситеност. Во душата на Христос не можеше да се влезе ни на 

сред бел ден, а не сега кога ноќта лазе по црните воѓе околу островот. 

Доне знаеше само едно – готово е со неговиот долг пријател, му ги пре-

секле сите патишта и немаше по што да навлезе во својот сопствен ум. 

Дури следните денови донесоа најмногу болка во душата на Доне. Заш-

то едно утро кога се разбуди не го пронајде Христос крај себе, не седе-

ше и не мрмореше, не ги броеше мувите и не проверуваше дали се тука 

сите, во неговата земја. Трубата го постилаше својот метален звук по 

островот и по душите на војниците. Доне го жегнаа лоши мисли. („Цр-

но семе“, Т. Георгиевски); 

...И се гледаме така, се срамиме, не знаеш што да проговориш. Ние-

ден збор не ти иди, не ти текнува. Го погледнувам јас: здрав е, сè има на 

него и сè му е убаво. Очите сиви, големи, му играат, ќе ме голтне. Капа-

та ја носи на страна. Косата му е костенлива и му се подава малку од 

под капата на десната страна. Мислиш страк од босилек да ставил на 

увото. Ушите му се оптегнати и на долниот крај зафатени, без јаготка. 

Зошто ќе му се јаготки на машко, кога машко не носи обетки. Го гледам 

така во лицето, па во џамаданот, па пак во лицето. На брадата има дуп-

че и брадата му е малку подрамнета, потсечена. Ама ништо: сè убаво му 

стои па дури и дупчето на брадата. Кога ќе се насмее мислиш со две ус-
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ти се смее. Сè му е убаво, а на убавото сами очите ти бегаат. Туку ‒ так, 

ќе ти направат, и нема мрдање. На убавото нема лага. И забите му се 

наредени ко пченица и цела уста, бре, зошто да кријам, цела уста му е 

некако ко изворче полно со белутраци. Така ми гледаа тогаш очиве. Е, 

носот му беше малку прчест, а сум чула дека луѓето со таков нос се 

малку лоши, наврапити, живци. Сеќавам дека колената ми се нишаат. 

Некои трпки и покосници ми шетаат по снагава... („Пиреј“ – П. М. Ан-

дреевски); 

...Свирач ми беше Јоше, кој би можел друг да биде. Рикна вол во те-

мен дол. Без пари ми свиреше. Само за едно јадење. Ама убаво свиреше 

човекот. Ги замижал очите и се топи дури одменува со прстите, дури 

поттупнува со нозете. Игра напред Велика, лицето ѝ е осветлено ко ја-

болко од ковчег извадено, а јас само збирам оскомиње. Оди таа, одбира 

во газењето, а предниците од клашеникот само ѝ се поткреваат и копчи-

њата ѝ светкаат ко очиња од пилиња. Гледам јас горе, па гледам долу во 

нозете, во чевлињата, не сум ја прашал кој ѝ ги купил чевлињата со 

жапчиња што се запетлуваат. Таа оди напред, а јас мислам дека цела 

земја оди по неа. Погледот ѝ паѓа пред врвот од чевлињата. Им прави 

место на чекорите, на стапалките. И чекам да се стемни, со душа чекам 

да се стемни, да си одат сватовите... („Пиреј“ – П. М. Андреевски); 

...Па после почнаа војните. Пак се склечка работата, пак почна да 

чкрта, да не оди. Тогаш последен пат го видов татка. А немаше година 

откако се врати од Стамбол. Цел живот таму го помина. Мајка, кутрата, 

при маж – бела вдовица. Сама нè креваше на нозе, таа си знае како. Тат-

ко се врати само да има уште една мака згора. Ќе се избричи, ќе ги лас-

не чевлите и ќе излезе да брои муви. И после го кутна болеста и мајка, 

ко дете, го повива, го расповива. И кога сетил дека нема повеќе за оде-

ње, нема за потаму, ми пуштија вест и јас отидов. Татко беше порачал 

терзија дома за да му сошие нови бечви и нов џамадан со гајтани опто-

чени. За оној век алишта. И терзијата му зема мера од леженка. По не-

кое време влезе и брат ми. Се врати од орање. ‒Што правите, вели брат 

ми. –Кусури, вели мајка. ‒Не сакам да одам непроменет, вели татко, не 

сакам кај господ со турски  алишта, вели и лежи на гола рогузина. Само 

малку е приподигнат со главата и потпрен со сламена перница под пле-

ќите... („Пиреј“, П. М. Андреевски). 

14.3. Активности: Изберете еден предлог, а потоа најдете колку 

што е можно повеќе значења, како што е прикажано со предлогот на. 

 

15. МОРФОЛОШКА АНАЛИЗА НА РЕЧЕНИЦИ 

 

Морфолошката анализа на една реченица подразбира дека сите збо-

рови од таа реченица треба да се сместат во морфолошкиот систем на 
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македонскиот јазик. Тоа значи дека треба да се идентификува зборовна-

та група на која му припаѓа зборот и да се доведе секој збор во врска со 

неговите карактеристики. Се анализира секоја збороформа одделно. 

При анализата треба да се земе предвид природата на текстот и да се 

води сметка за тоа дека една форма може да има различно значење, во 

зависност од контекстот во кој се јавува. На пример, помошниот глагол 

сум, може да означува: а) Помошен глагол во рамките на сложените 

времиња, на пример, сум дошол; б) глагол копула во глаголско-имен-

скиот прирок, на пример, Јас сум учител; в) полнозначен глагол со зна-

чење се наоѓа, престојува и сл., на пример, Тој е во Скопје. Или, крат-

ката заменска форма на личноповратната заменка за директен предмет, 

може да се јави: а) Кај повратните глаголи како знак дека вршителот го 

врши дејството врз себе, на пример, се мие, се чешла; б) кај заемнопов-

ратните глаголи, на пример Х и У се тепаат; в) Кај пасивни конструк-

ции, на пример, Се молат студентите да не доцнат; г) Во безлични 

конструкции, на пример, Ми се спие; д) Во состав на некои глаголи како 

лексички единици, безлични, на пример Се зазорува и лични, на при-

мер, Се смее.        

...Пред Доне стоеше војник со автомат и внимаваше да не си ја раз-

лабави снагата од вретената. Сонцето безмилосно се качуваше и расте-

ше во голото небо. Зраците му се пикаа насекаде во снагата и тој ги ис-

пушташе последните води донесени од вториот баталјон. Мислата му 

талка по сите денови, ама така без цел. Тој е тука за да отвори уста, но 

што да каже? Дека онде го прескокна рафалот пред митралезот? Или ка-

ко остана жив меѓу тие куршуми што фрчеа од сите страни? Побегна од 

сите прашања што му се роеја, го побара Христос во мислите кога веќе 

не може навистина да го пронајде. Што е со неговиот пријател? Зошто 

се вртеше околу црквата? Го мачеа само две работи: дали го скршија и 

дали се разочара во светците што ги набесиле по црквата? И додека та-

ка размислуваше, стана свесен дека некои работи околу него се веќе из-

менети. Дали небото се замати од нешто или морето ја разбуди мократа 

животинка? И кога се врати од мислите, кога го прекина разговорот со 

Христос, виде дека на местото од она момче со автомат, сега стои Мар-

ко со ист таков автомат и си гледа во врвовите на чевлите... 

 

1.  Пред Доне стоеше војник со автомат и внимаваше да не си ја раз-

лабави снагата од вретената. 

Пред – предлог;  Доне – сопствена именка, машки род, еднина, сама 

по себе определена; стоеше – глагол, и-група, а-раздел, несвршен, не-

преоден, МОНВ, 3л. едн., сто- ‒ општ дел, -е- ‒ вокал на основата, -ше – 

наставка за 3 лице МОНВ;  војник – општа, конкретна именка, машки 

род, еднина, неопределена; со – предлог; автомат – општа, конкретна 
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именка, машки род, еднина, неопределена; и – сврзник; внимаваше – 

глагол, а-група, а-раздел, несвршен, непреоден, МОНВ,  3л. едн., вни-

мав- – општ дел, -а- – вокал на основата, -ше – наставка за 3 л. едн. 

МОНВ; да – честица-сврзник; не – негација; си – кратка заменска фор-

ма од личноповратната заменка; ја – кратка заменска форма за директен 

предмет од личната заменка за 3л. едн., таа; разлабави – глагол, и-група, 

и-раздел, свршен, преоден, МОСВ, 3л. едн., раз- – префикс, лабав- – 

општ дел, и- – вокал на основата, нема наставка, употреба на сегашно 

време од свршена форма; снагата – општа, конкретна именка, женски 

род, еднина, определена; од – предлог; вретената – општа, конкретна 

именка, множина, определена;  

 

2. Сонцето безмилосно се качуваше и растеше во голото небо. 

Сонцето – општа, конкретна именка, среден род, еднина, определе-

на; безмилосно – прилог за начин; се – кратка заменска форма во состав 

на глаголот како лексичка единица; качуваше – глагол, а-група, а-раз-

дел, несвршен, непреоден, МОНВ, 3л. едн., качув- ‒ општ дел, -а – во-

кал на основата, -ше ‒ наставка за МОНВ; и – сврзник; растеше – гла-

гол, е-група, и-раздел, несвршен, непреоден, МОНВ, 3л. едн., раст- ‒ 

општ дел, -е – вокал на основата, -ше наставка за МОНВ; во – предлог; 

голото – описна придавка, среден род, еднина, определена; небо – оп-

шта, конкретна именка, среден род, еднина, неопределена. 

 

3. Зраците му се пикаа насекаде во снагата и тој ги испушташе пос-

ледните води донесени од вториот баталјон. 

Зраците – општа, конкретна именка, множина; му – кратка заменска 

форма за индиректен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој; се – 

кратка заменска форма во состав на глаголот како лексичка единица; 

насекаде – прилог за место; во – предлог; снагата – општа, конректна 

именка, женски род, еднина, определена; и – сврзник; тој – лична за-

менка, 3л. едн.; ги – кратка заменска форма за директен предмет од лич-

ната заменка за 3л. множина, тие; испушташе – глагол, а-група, и-раз-

дел, несвршен, преоден, МОНВ, 3л. едн., пушт - ‒ општ дел, ис- – пре-

фикс, -а – вокал на основата, -ше – наставка за МОНВ; последните –

придавка, множина, определена; води – општа, конкретна именка, мно-

жина, но не во вистинска смисла, неопределена; донесени – глаголска 

придавка, множина; од – предлог; вториот – бројна придавка, машки 

род, еднина, определена; баталјон – општа, конкретна именка, машки 

род, еднина, неопределена.   

 

4. Мислата му талка по сите денови, ама така без цел. 
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Мислата – општа, апстрактна именка, женски род, еднина, опреде-

лена; му – кратка заменска форма за индиректен предмет од личната за-

менка за 3л. едн., тој; талка – глагол, а-група, а-раздел, несвршен, не-

преоден, сегашно време, 3л. едн., талк- – општ дел, -а – вокал на осно-

вата, 3л. еднина, нема наставка; по – предлог; сите – заменска придавка, 

множина; денови – општа, апстрактна именка, множина, неопределена; 

ама – сврзник; така – прилог за начин; без – предлог; цел – општа, апс-

трактна именка, машки род, еднина, неопределена; 

 

5. Тој е тука за да отвори уста, но што да каже? 

Тој – лична заменка, 3л. едн., машки род; е – помошен глагол сум во 

3л. едн. со значење се наоѓа; тука – прилог за место; за да – сврзник; от-

вори – глагол, и-група, и-раздел, свршен, преоден, 3л. едн., МОСВ, от-

вор- – општ дел, -и – вокал на основата, нема наставка; уста – општа, 

конкретна именка, женски род, еднина, неопределена; но – сврзник; 

што – прашален збор; да – честица-сврзник; каже – глагол, е-група, а-

раздел, свршен, непреоден, 3л. едн., сегашно време, каж- ‒ општ дел, -е 

‒ вокал на основата, употреба на сегашно време од свршени глаголи;  

  

6. Дека онде го прескокна рафалот пред митралезот? 

Дека – сврзник; онде – прилог за место; го – кратка заменска форма 

за директен предмет од личната заменка за 3л. еднина, тој; прескокна – 

глагол, е-група, а-раздел, свршен, преоден, 3л. еднина, МОСВ, скокн- ‒ 

општ дел, пре- ‒ префикс, -а ‒ вокал на основата, нема наставка; пред – 

предлог; митралезот – општа, конкретна именка, машки род, еднина, 

определена; 

 

7. Или како остана жив меѓу тие куршуми што фрчеа од сите стра-

ни? 

Или – сврзник; како – прашален збор; остана – глагол, е-група, а-

раздел, свршен, преоден, 3л. едн. МОСВ, остан- ‒ општ дел, а- вокал на 

основата, нема наставка; жив – описна придавка, машки род, еднина, 

неопределена; меѓу – предлог; тие – показна заменка, 3л.еднина, мно-

жина; куршуми – општа, конкретна именка, множина, неопределена; 

што – сврзувачко средство; фрчеа – глагол, и-група, и-раздел, несвр-

шен, непреоден, 3л. множ., МОНВ, фрч- ‒ општ дел, -е – вокал на осно-

вата, -а ‒ наставка за 3л. множина; од – предлог; сите – заменска при-

давка; страни – општа, апстрактна именка, множина, неопределена.  

 

8. Побегна од сите прашања што му се роеја, го побара Христос во 

мислите кога веќе не може навистина да го пронајде. 
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Побегна – глагол, е-група, а-раздел, свршен, непреоден, МОСВ, 3л. 

едн., побегн- – општ дел, -а – вокал на основата, нема наставка; од – 

предлог; сите – заменска придавка; прашања – општа, апстрактна имен-

ка, множина, неопределена; што – сврзувачко средство; му – кратка за-

менска форма за индиректен предмет од личната заменка за 3л. едн., 

тој; се – кратка заменска форма, составен дел на глаголот;  роеја – 

глагол, и-група, и-раздел, несвршен, непреоден, МОНВ, 3л. едн., ро- ‒ 

општ дел, -е – вокал на основата, -ја – наставка за 3 л. множ., МОНВ; го 

– кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка за 3л. 

едн., тој; побара – глагол, а-група, а-раздел, свршен, преоден, МОСВ 3л. 

едн., по- ‒ префикс, бар-‒ општ дел, -а – вокал на основата, наставка не-

ма; Христос, сопствена именка, машки род еднина, сама по себе опре-

делена; во – предлог; мислите – општа, апстрактна именка, множина, 

определена; кога – сврзник; веќе – честица; не – негација; може – мода-

лен глагол, 3л. едн.; навистина – прилог за начин; да – честица-сврзник; 

го – кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка за 

3 л. едн., тој; пронајде – глагол, а-група, о-раздел, свршен, преоден, 

МОСВ, 3л. еднина; про- ‒ претставка, најд- ‒ општ дел, -е – вокал на 

основата, наставка нема, употреба на сегашно време од свршен глагол;  

 

9. Што е со неговиот пријател? 

Што – прашален збор; е – помошен глагол сум 3л. еднина, во случа-

јот, има значење на глаголот се случува; неговиот – присвојна заменска 

придавка, машки род, определена; пријател – општа, конкретна именка, 

машки род, еднина, неопределена;  

 

10. Зошто се вртеше околу црквата?   

Зошто – прашален збор; се – кратка заменска форма во состав на 

глаголот; вртеше – глагол, и-група, и-раздел, невсршен, преоден, 

МОНВ, 3л. едн., врт- ‒ општ дел, -е – вокал на основата, -ше – наставка 

за МОНВ; околу – прилог за место; црквата – општа, конкрета именка, 

женски род, еднина, определена; 

 

11.  Го мачеа само две работи: дали го скршија и дали се разочара во 

светците што ги набесиле по црквата?  

Го – кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка 

за 3л едн., тој; мачеа – глагол, и-група, и-раздел, несвршен, преоден, 

МОНВ, 3л. множ., мач- ‒ општ дел, -е – вокал на основата, -а – наставка 

за 3 л. множ. МОНВ; само – честица; две – број за точна бројност; рабо-

ти – општа именка, апстрактна, множина неопределена; дали – праша-

лен збор; го – кратка заменска форма за директен предмет од личната 

заменка за 3л. едн., тој; скршија – глагол, и-група, и-раздел, свршен, 
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непреоден, МОСВ, 3л. множ., крш- ‒ општ дел, с- ‒ префикс, -и – вокал 

на основата, -ја – наставка за 3л. множ. МОСВ; и – сврзник; дали – пра-

шален збор; се кратка заменска форма во состав на глаголот; разочара – 

глагол, а-група, а-раздел, свршен, непреоден, МОСВ, 3л. едн., разочар- 

‒ општ дел, -а – вокал на основата, наставка нема; во – предлог; 

светците – општа, конкретна именка, множина, определена;  што – 

сврзувачко средство; ги – кратка заменска форма за директен предмет 

од личната заменка за 3л. множ., тие; набесиле – глагол, и-група, и-

раздел, свршен, преоден, МНСВ, 3л. множ., на – префикс, бес- – општ 

дел, -и – вокал на основата, ле- ‒ л-форма за 3 л. множина; по – пред-

лог; црквата – општа, конкретна именка, женски род, еднина, неопре-

делена.  

 

12. И додека така размислуваше, стана свесен дека некои работи 

околу него се веќе изменети. 

И – честица за присоединување; додека – сврзник; така – прилог за 

начин; размислуваше – глагол, а-група, и-раздел, несвршен, непреоден, 

МОНВ, 3л. едн., раз- ‒ префикс, мислув - ‒ општ дел, -а- – вокал на ос-

новата, -ше – наставка за МОНВ; стана – глагол, е-група, а-раздел, свр-

шен, преоден, МОСВ, 3л. еднина, стан- – општ дел, а- вокал на основа-

та, наставка нема; свесен – описна придавка, машки род, еднина, неоп-

ределена; дека – сврзник; некои – неопределена заменска придавка, 

множ.; работи – општа, апстрактна именка, множина, неопределена; 

околу – прилог за место; него – долга заменска форма за директен пред-

мет од личната заменка за 3л. еднина, тој; се – глагол, 3л. множ. од по-

мошниот глагол сум; веќе – честица; изменети – глаголска придавка, 

множина;  

 

13. Дали небото се замати од нешто или морето ја разбуди мократа 

животинка? 

Дали – прашален збор; небото – општа, конкретна именка, среден 

род, еднина, определена; се – кратка заменска форма во состав на 

глаголот; замати – глагол, и-група, и-раздел, свршен, непреоден, 

МОСВ, 3л. едн., за- ‒ префикс, мат- – општ дел, -и – вокал на основата; 

од – предлог; нешто – неопределена заменска придавка; или – сврзник; 

морето – општа, конкретна именка, среден род, еднина, определена; ја – 

кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка за 3 л. 

едн., таа; разбуди – глагол, и-група, и-раздел, свршен, преоден, МОСВ, 

раз- ‒ префикс, буд- – општ дел, -и – вокал на основата, наставка нема; 

мократа – описна придавка, женски род, еднина, определена; животин-

ка – општа, конкретна именка, женски род, еднина, неопределена;  
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14. И кога се врати од мислите, кога го прекина разговорот со Хрис-

тос, виде дека на местото од она момче со автомат, сега стои Марко со 

ист таков автомат и си гледа во врвовите на чевлите. 

И – честица за присоединување; кога – сврзник; се – кратка замен-

ска форма во состав на глаголот; врати – глагол, и-група, и-раздел, свр-

шен, непреоден, МОСВ, 3л. едн., врат- ‒ општ дел, -и – вокал на основа-

та, наставка нема; кога – сврзник; го – кратка заменска форма за дирек-

тен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој; прекина – глагол, е-гру-

па, а-раздел; свршен, преоден, МОСВ, 3л. едн., прекин- ‒ општ дел, -е – 

вокал на основата, наставка нема; разговорот – општа, конкретна имен-

ка, машки род, еднина, определена; со – предлог; Христос – сопствена 

именка, машки род, еднина, сама по себе определена;  виде – глагол, и-

група; о-раздел, свршен, непреоден, МОСВ, 3л. едн., вид- – општ дел, -е 

‒ вокал на основата, наставка нема; дека – сврзник; на – предлог; место-

то – општа, конкретна именка, среден род, еднина, определена; од – 

предлог; она – показна заменка, среден род, еднина; момче – општа, 

конкретна именка, среден род, еднина, неопределена; со – предлог; 

автомат – општа, конкретна именка, машки род, еднина, неопределена;  

сега – прилог за време; стои – глагол, а-група, а-раздел, несвршен, не-

преоден, сегашно време, 3л. едн., сто- ‒ општ дел, -и – вокал на основа-

та, наставка нема; Марко – сопствена именка, машки род еднина, сама 

по себе определена;  со – предлог; ист – заменска придавка машки род, 

еднина, неопределена; таков ‒ показна заменска придавка, машки род, 

еднина, неопределена;  и – сврзник; си – кратка заменска форма за ин-

директен предмет; гледа – глагол, а-група, а-раздел, несвршен, непрео-

ден, сегашно време, 3л. еднина, глед- општ дел, а – вокал на основата, 

наставка нема; во – предлог; врвовите – општа, конкретна именка, мно-

жина, определена; на – предлог; чевлите – општа, конкретна именка, 

множина, определена. 
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1. СИНТАКСА 

 

1.1. Поим. Синтаксата е дел од науката за јазикот што се занимава 

со проучување на можноста на зборовите да се поврзуваат меѓу себе и 

на целините што произлегуваат од тоа поврзување. Синтаксата ги проу-

чува правилата за создавање јазични единици кои се на повисоко рам-

ниште од единиците што влегуваат во нивниот состав. Основна синтак-

сичка единица е реченицата (проста), помала од реченицата е именската 

група (синтагма), а поголема е сложената реченица. 

1.2. Проста реченица. Во речникот на македонскиот јазик има мно-

гу зборови, но кога се зборува не се употребуваат изолирани зборови, 

туку се комбинираат зборовите во реченици и со нив се искажуваат 

мисли, чувства и ставови. Во одредени случаи, целосна информација 

може да дадат и некои зборови, изговорени со специфична интонација 

и во специфични околности. На пример, именката пожар, изговорена 

со специфична интонација и во околности кога има пожар, носи целос-

на информација за настан на кој треба да се реагира. Целосната инфор-

мација се однесува на бегај – бегајте. За да се оформи реченица, неоп-

ходно е присуство на глагол во лична форма, односно личноглаголска 

форма. Таа форма е прирокот (предикатот) во реченицата, на пример, 

Маја пристигна. Мојот професор е добар човек. Јован и Петар се дру-

гари. Марко отиде на одмор во Грција. Многу е важно да се знае кој го 

врши дејството, во какви околности и сл. Значи, глаголот во лична фор-

ма остава зад себе и пред себе празни места што треба да се пополнат 

со именски групи за да се добие реченица со која се пренесува одредена 

информација. На пример, за да се состави реченица со глаголот плаче, 

треба да се одговори на прашањето кој, за да се состави реченица со 

глаголот чита треба да се одговори на прашањето кој чита и што чи-

та. Можноста на глаголот во лична форма зад себе и пред себе да отво-

ра празни места за други реченични членови со цел да се оформи ком-

плетна реченица се нарекува валентност.  

Информацијата што ја носи простата реченица е релативно самос-

тојна информација. Се вели релативно самостојна информација затоа 

што при зборувањето, реченицата во најголем број случаи не се јавува 

изолирано, туку таа е придружена од одредени околности, а, исто така, 

зависи и од односот на оние што ги користат речениците. Исто така, 

при зборување некои членови на реченицата се испуштаат, некои се 

повторуваат, некои се заменуваат со други. Простата реченица има ин-

тонација, а тоа значи дека се подига и спушта основниот тон при нејзи-

ното изговарање. Постојат расказна, прашална и извична интонација. 

Простата реченица има граматичка стуктура, односно членови што 

влегуваат во нејзиниот состав. Освен прирокот, односно глаголот во 
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лична форма, во реченицата најчесто се јавуваат и други членови, на 

пример, подмет, предмет, прилошка определба. Секоја проста реченица 

има своја модална карактеристика. Модалната карактеристика се од-

несува на ставот на зборувачот при зборување, односно на односот ме-

ѓу содржините што се соопштуваат и стварноста. Зборувачот може да 

соопшти за некое дејство, да постави прашање, да изрази чудење. Прос-

тата реченица е дел од текстот во кој се јавува. Секоја реченица во 

еден текст мора да се приспособи кон другите реченици во тој текст, на 

пример, со редот на зборовите, со испуштање на одредени членови, со 

замена на еден член со друг и сл. 

Основен и конститутивен член на реченицата е прирокот, односно 

глаголот во лична форма (личноглаголска форма). Без прирок не може 

да постои реченица. Бројот на прироци го определува и бројот на рече-

ници, без оглед на тоа дали постојат и други членови или не. Значи, 

проста реченица е онаа која содржи еден прирок, односно еден глагол 

во лична форма, без оглед на тоа дали постојат други членови или не. 

На пример, реченицата Марко чита, се состои од еден прирок, а тоа е 

чита, па, според тоа, оваа реченица е проста. Бројот на членови во ре-

ченицата може да се зголемува, но ако таа се состои само од еден при-

рок, реченицата останува проста. На пример, реченицата Марко чита 

книга, е проширена за еден член, но со оглед на фактот дека реченицата 

се состои од еден прирок, таа останува да биде проста реченица. Или, 

реченицата Марко чита книга во училница, освен прирокот има и други 

членови, но бидејќи има еден прирок, таа е сè уште проста реченица.  

1.3. Модална карактеристика на реченицата. Модалноста се оп-

ределува како став на зборувачот за односот меѓу она што се соопштува 

и стварноста. Со одредена реченица зборувачот може да заземе став кон 

реалноста, да  го претстави дејството како можно или пожелно, да изра-

зи чудење, одобрување, неодобрување, да ги изрази своите чувства, да 

одрекува. Јазикот има сопствени средства за да се изрази ставот на збо-

рувачот, на пример, формите на заповедниот начин, формите на можни-

от начин, глаголските форми што имаат значење на прекажување, мо-

далните глаголи мора, може, смее, треба, сака, како и модалните збо-

рови и изрази од типот секако, сигурно, веројатно, на крајот од краиш-

тата. 

1.3.1.  Поделба на речениците според целта на зборувачот. Спо-

ред целта што ја има зборувачот при зборувањето, речениците се делат 

на расказни, прашални, заповедни. Сите овие видови реченици поната-

му може да се делат на потврдни и одречни. а) Со расказните реченици 

зборувачот соопштува за настани и дејства што се сместени во минато-

то, сегашноста или иднината. На пример, Марко отиде на училиште; 

Марко оди на училиште; Марко ќе оди на училиште. При пишување на 
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крајот од расказните реченици се пишува точка, додека при зборување 

се почнува ниско, постепено се подига тонот и на крајот тонот се спуш-

та; б) Со прашалните реченици зборувачот сака да дознае нешто што 

не му е познато, а смета дека другиот го знае одговорот. При зборува-

ње, се почнува со ниска интонација која подоцна се подигнува и не се 

спушта. При пишување, на крајот од овие реченици се става прашал-

ник. Прашалните реченици се делат на три групи: б1) Прашални рече-

ници што содржат или прашални честици или, пак, на прашалниот ка-

рактер се укажува со интонацијата (при пишувањето со знакот прашал-

ник), и чиј одговор е да или не. На пример, Дали го познаваш Пеце? Го 

почитуваш?; б2) Прашални реченици што содржат прашални заменски 

зборови (заменки, заменски придавки и заменски прилози). На пример: 

Што сакаш од мене? Каде е Јован?;  б3) Прашални реченици со или со 

што се донесува или втора можност или се одрекува онаа што е веќе из-

несена. На пример, Ќе пиеш кафе или чај? Ќе дојдеш или не?; в) Запо-

ведните реченици се однесуваат на заинтересираноста на зборувачот за 

вршење или невршење на дејството. Заинтересираноста се изразува на 

тој начин што зборувачот го поттикнува другиот да го (из)врши или да 

не го (из)врши одреденото дејство, на пример, Престанете со пишува-

ње, Ве молам, излезете. При зборувањето, овие реченици се изговараат 

со извична интонација, а при пишување се става извичник на крајот. 

1.2. Активности: Во текстот: 1. а) пронајдете ги видовите реченици 

според целта на зборувачот; б) расказните реченици претворете ги во 

прашални; в) пронајдете ги простите реченици.  

...Слушам: надвор нешто тропа, бучи, баботи. Излегувам на чардак 

и што ќе видам! Беше стекла една голема вода низ гумното. Иди така 

водата откај Вендиовци, се мати, се пени, и сè под себе корне и понесу-

ва. Првин го откорнува вратничето, го бувна и го откорна. Потоа почна 

да ги поткопува темелите и диреците од куќата. Јас се нишам горе, на 

чардакот, ко ветка, а долу в пондила, рикаат кравата и магарето. Рикаат 

тажно, речиси плачат, ко луѓе. Оф, мори мајко, што е ова: дали потоп, 

дали погубиште на светот? И тогаш наеднаш, од некаде, ко од никаде се 

јавува Јон. Застанал на вратата од пондилата и ја запира водата. Реди: 

греди, трупчиња, душемиња, колца. И со рацете само мавта, ја турка во-

дата. Небаре некое копито да му згазило на нозете, на прстите, на пети-

ците. Ама како Јон ќе ја затне на едно место водата, таа ќе се подистрга 

и ќе се загне на друго место. Пак ќе руши. И корне, се искачува до чар-

дакот, го понесува и амбарот, ко лаѓа го понесува. Копа секаде водата и 

ги стасува и децата... („Пиреј“, П. М. Андреевски); 

...Покрај мене претрчуваат војници и викаат. Некој испукува со 

пушката во шумките, во празно. И јас одново потрчувам, се лизгам, се 

завлечкувам. И кој знае зошто сето тоа ме враќа кон нешто поминато и 
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познато. Кон земјата што ти се одронила под кожата, под ноктите. Око-

лу мене луѓето паѓаат како круши. Слушам викање: оф, мајче, куршум 

ми помина под плешката. Ја испушта пушката, пресвиснува на една пе-

њушка. Не можам и јас ништо за него. Нагазивме на бугарска  заседа. 

Некои фрлаат бомби и бегаат, ама и Бугарите не дошле тука за да садат 

пиперки. Пукаат, трешти коријата. Ние сега молчиме. Разбраа што е ра-

ботата, почнаа да фрлаат со бомби. Една паѓа покрај мене. Уште црцо-

ри. Ме намовнува и јас од стравот ја кревам и ја фрлам назад. Во окопа-

та нивна. Гровна бомбата и се слушаат само пискотници, машки леле-

ци. Ајде сега бегај назад... („Пиреј“, П. М. Андреевски). 

 

2. ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА 

 

2.1. Граматичка структура на реченицата. Најкарактеристичен 

белег на реченицата е предикативноста, а прирокот е носител на таа 

предикативност. Без прирок (глагол во лична форма или личноглагол-

ска форма) нема реченица. Значи, прирокот е основен, конститутивен 

член на реченицата. Постојат реченици составени само од прирок и во 

нив присуството или отсуството на наставката дава информација за ли-

цето што го врши дејството, односно за подметот. Но во најголем број 

случаи, речениците содржат и други членови освен прирокот и подме-

тот. Подметот и прирокот се во заемна врска и тие мора да се согласу-

ваат по род, број и лице. Прирокот отвора место за субјектот, на при-

мер, чита отвора место за кој (за подмет). Од прирокот зависи формата 

на подметот, на пример, Марко чита, подметот е во еднина зашто при-

рокот е во еднина, Тие читаат, прирокот има множинска форма, спо-

ред тоа и подметот е во множина. Други членови што ја сочинуваат 

структурата на реченицата се: 

‒подмет: прашалниот збор кој за лица и што за предмети + прирок; 

‒директен предмет: кого за лица, што за предмети + прирок + под-

мет; 

‒индиректен предмет: кому или на кого прирок + подмет;  

‒предлошки предмет: предлог + кого за лица и што за предмети + 

прирок;  

‒прилошка определба за место: каде, од каде, до каде + прирок;  

‒прилошка определба за време: кога + прирок;  

‒прилошка определба за начин: како + прирок;  

‒прилошка определба за количество и степен: колку + прирок;  

‒прилошка определба за причина: зошто, поради која причина + 

прирок. 

Сите горенаведени членови уште се нарекуваат неопходни реченич-

ни членови зашто има прироци што не може да оформат реченица без 
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некој од нив. Атрибутот и апозицијата може да се јават со секој речени-

чен член. Атрибутот и апозицијата не влијаат врз структурата на рече-

ницата и затоа се нарекуваат второстепени реченични членови. Во син-

таксичката анализа на реченицата мора да се тргне од прирокот, значи 

прирокот е член кој мора да биде идентификуван во реченицата. Приро-

кот го означува дејството во реченицата. Потоа, мора да се идентифику-

ваат другите реченични членови.  

2.2. Примери 

Во саботата, во библиотеката Марко им ги даде книгите на ученици-

те. Прирок – даде; подмет – кој даде – Марко; директен предмет – што 

даде – книгите; индиректен предмет – кому даде – на учениците; пред-

лошки предмет – предлог + даде – нема; прилошка определба за време – 

кога даде – во саботата; прилошка определба за место – каде даде – во 

библиотеката; им – кратка заменска форма за индиректен предмет од 

личната заменка за 3л. тие; ги – кратка заменска форма за директен 

предмет од личната заменка за 3л., тие. 

Марко се заблагодари на поканата. Прирок – се заблагодари; подмет 

– кој се заблагодари – Марко; предлошки предмет – на што се заблаго-

дари – на поканата. 

Бисера ги пополнуваше пријавите во кабинетот. Прирок – пополну-

ваше; Подмет – кој пополнуваше – Бисера; директен предмет – што по-

полнуваше – пријавите; прилошка определба за место – каде пополну-

ваше  – во кабинетот; ги – кратка заменска форма за директен предмет 

од личната заменка за 3л., тие. 

Милена и Миа заминаа на одмор. Прирок – заминаа; подмет – кој за-

мина – Милена и Миа; прилошка определба за место – каде заминаа – 

на одмор. 

Вчера Јове зборуваше со Елена. Прирок – зборуваше; подмет – кој 

зборуваше – Јове; предлошки предмет – со кого зборуваше – со Елена; 

прилошка определба за време – кога зборуваше – вчера. 

 2.3. Активности: Во текстовите: 1. а) најдете ги простите речени-

ци; б) определете ја нивната граматичка структура.  

...Неколку недели нема борба, нема ништо. Се прегрупираат војски-

те, чекаме помош, муниција. Од Французите. Тогаш и се зближивме со 

Витомира. Тој беше некаде од Лесковац, од селата. Ни легна разгово-

рот. Седиме под еден камен над окопите и го тепаме времето. Витомир 

витка цигара, ја лигави, за залепува и ја става на уво. Ме гледа мене па 

гледа во далечината и молчи. Јас џвакам една сламка со забите, ја вртам 

и гледам што прави Витомир. Што мисли. Никако не можам да му го 

погодам молчењето. Витомир завиткува нова цигара и почнува да чкра-

па за да ја запали. Ветрот му го гасне чкорчето и тој ја запалува под ши-

нела, под пазува. И трга од цигарата, ги шири градите, ги полни со чад, 
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му прави место на чадот. Околу нас сè е празно, сиво. Само по некој 

оголен трн се ниша на ветрот, по некој глог се црнее. Ко дупка, ко пук-

натина во сивилото. Витомир само ме гледа и само ситни со ситните 

очиња. Цигарата веќе му е испиена, догорчето фрлено. Сака да ја запа-

ли и цигарата што му стои на увото, ама нешто го запира, не му дава... 

(„Пиреј“, П. М. Андреевски); 

...И јас излегувам од окопата, целиот кал и вода. Станувам и трчам 

кон трнот магарешки. Кон местото кај што стои Велика моја. Одам, а 

една граната над мене свири, дали свири. Уште оддалеку. Јас трчам кон 

трнот, а гранатата трча над мене, ме прелетува и гровнува. Јас удирам 

во трнот, а зад мене удира гранатата. Се крева земја, камења, пушки, 

човечки партали и сè паѓа наоколу. Паѓа и на мене. Се свртувам, а око-

пата зад мене ја нема. Има само една голема дупка, како за вар гаснење. 

Ништо нема во дупката, околу дупката. Блескаат, ја осветлуваат празна-

та дупка. Наалкувам една пушка со крената цевка кон небото. Кундакот 

ѝ е закачен в земја. Си мислам: дали сум разбуден или сега почнувам да 

сонувам. Ништо не разбирам. Ги барам војниците, го барам Гошета Љу-

бин. Првин на него се сетив, оти тој беше до мене. Сакам да го прашам 

кај отидоа војниците, да го прашам за мене... („Пиреј“, П. М. Андреев-

ски); 

Ти излезе од Исток, но никогаш не зајде. Сите згаснаа – Само свет-

лината во тебе гори. Како и сè друго – и зборот твој во мене се раѓа-

ше/И како се обидов да го изговорам твоето име/Така гласот ми се ска-

мени на усните. Долго си трепереа таа ноќ гранките крај езерото/А по 

брегот си шеташе историјата/Со твоето име и со троа месечина во раце-

те. („Камена“ – А. Поповски).  

 

3. ПРИРОК  

 

3.1. Видови прирок. Прирокот е основен и конститутивен член на 

реченицата. Во македонскиот јазик се разликуваат два вида прирок: 

глаголски прирок и глаголско-именски прирок. 

Глаголски прирок е прирокот, односно глаголот во лична форма во 

реченицата. Глаголскиот прирок може да биде прост и сложен. Прости-

от глаголски прирок може да биде претставен преку проста или сложе-

на личноглаголска форма. 

3.1.1. Прост глаголски прирок претставен преку проста лично-

глаголска форма. Ако во реченицата има еден глагол во лична форма 

и тој е претставен преку прости глаголски форми (сегашното време, ми-

натото определено несвршено време и минатото определено свршено 

време), станува збор за прост глаголски прирок, кој е претставен со 

проста глаголска форма. На пример, Марко чита книга; Марко читаше 
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книга; Марко прочита книга; Петар јаде јаболко; Ние јадевме; Тие изе-

доа многу сливи. 

3.1.2. Прост глаголски прирок претставен преку сложена гла-

голска форма. Кога се вели дека простиот глаголски прирок е прост и е 

претставен со сложена личноглаголска форма, во реченицата сè уште 

има еден прирок, но треба се знаат сложените глаголски форми во маке-

донскиот јазик (минато неопределено несвршено време, минато неопре-

делено свршено време, предминато време, идно време, минато-идно 

време и идно прекажано време и имам и сум конструкциите). Во сложе-

ните глаголски форми глаголот е секогаш придружен со помошниот 

глагол сум, со честицата ќе, со честицата би, на пример, Ние сме ги чи-

тале тие книги; Ние сме ги прочитале тие книги; Ние ги бевме прочи-

тале тие книги; Ние ќе ги читавме тие книги; Ние ќе ги прочитавме 

тие книги; Ние ги имаме читано тие книги.  

3.2. Сложен глаголски прирок. Сложениот глаголски прирок е 

составен од два глагола. Вториот глагол се јавува во да-конструкција 

(да-конструкција > да + глаголска форма во сегашно време, во сите ли-

ца, во двата броја), на пример, да пее, да читам, да учиме. Првиот гла-

гол од кој е составен сложениот глаголски прирок може да биде фазен, 

модален или глагол од типот успее. 

3.2.1. Сложен глаголски прирок претставен со фазен глагол + 

да-конструкција. Во овој вид прирок, првиот глагол е фазен. Фазен 

глагол значи дека станува збор за глагол што означува една фаза од гла-

голското дејство, почеток, продолжување или престанок, на пример, 

почне, почнува, продолжи, продолжува, заврши, завршува, престане, 

престанува. Вториот глагол е претставен преку да-конструкција. На 

пример, Непријателите почнаа да го бомбардираат градот  (почнаа – 

фазен глагол, да бомбардираат – да-конструкција). Анализа: прирок – 

почнаа да бомбардираат – сложен глаголски прирок, претставен со фа-

зен глагол и да-конструкција; подмет – кој почна да бомбардира – не-

пријателите; директен предмет – што почнаа да бомбардираат – градот; 

го – кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка за 

3л. едн., тој. Кратката заменска форма никогаш не влегува во состав на 

прирокот.   

3.2.2. Сложен глаголски прирок претставен со модален глагол + 

да-конструкција. Во овој вид прирок, првиот глагол е модален. Мода-

лен глагол значи дека станува збор за глагол што означува можност, 

желба и сл. Во македонскиот јазик модални глаголи се може, мора, са-

ка, смее, треба. Вториот глагол е претставен преку да-конструкција. На 

пример, Непријателите може да го бомбардираат градот  (може – 

модален глагол, да бомбардираат – да-конструкција). Анализа: прирок – 

може да бомбардираат – сложен глаголски прирок, претставен со мода-
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лен глагол и да-конструкција; подмет – кој почна да бомбардира – не-

пријателите; директен предмет – што почнаа да бомбардираат – градот; 

го – кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка за 

3л. едн., тој. Од оваа група треба да се издели глаголот треба. Во маке-

донскиот јазик глаголот треба е безличен. Тоа значи дека се јавува са-

мо во форма за трето лице еднина и може да се употребува во сите гла-

голски форми. Кај глаголските форми што се образуваат со помош на л-

формата, овој глагол се јавува во формата за среден род требало.  

3.2.3. Сложен глаголски прирок претставен со глагол од типот 

успее + да-конструкција. Во овој вид прирок, првиот глагол е глагол 

од типот успее. Во оваа група глаголи спаѓаат уште и успева, настојува, 

се обидува, се мачи, се труди. Вториот глагол е претставен преку да-

конструкција. На пример, Непријателите успеаја да го бомбардираат 

градот  (успеаја – глагол од типот успее, да бомбардираат – да-кон-

струкција). Анализа: прирок – успеаја да бомбардираат – сложен гла-

голски прирок, претставен со глагол од типот успее и да-конструкција; 

подмет – кој почна да бомбардира – непријателите; директен предмет – 

што почнаа да бомбардираат – градот; го – кратка заменска форма за 

директен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој.  

Првиот глагол во сложениот глаголски прирок (фазен, модален и од 

типот успее) покажува лице, број и време, додека вториот глагол, глаго-

лот во да-конструкцијата, покажува лице и број (да-конструкцијата се-

когаш се јавува во сегашно време). Глаголот треба како безличен пока-

жува само време, да-конструкцијата покажува лице и број. 

3.3. Глаголско-именски прирок. Овој вид прирок е составен од два 

дела: глагол врска или глагол копула + именски дел. Во македонскиот 

јазик како глагол врска или копула се јавува глаголот сум (биде – биду-

ва), но и некои други глаголи, како на пример, стане –станува, остане 

– останува. И овој вид прирок, може да биде прост или сложен. 

3.3.1. Прост глаголско-именски прирок. Простиот глаголско-

именски прирок е составен од глагол врска или копула и именски дел. 

На пример, Марко е учител. Во оваа реченица, глагол врска е е, а учи-

тел го претставува именскиот дел. Значи е учител е прост глаголско-

именски прирок, претставен со глагол копула и именски дел, во овој 

случај именка. Именскиот дел на глаголско-именскиот прирок го носи 

значењето на прирокот и тој може да биде претставен со сите именски 

зборови. 

‒именки, на пример, Петар е лекар, е лекар – глаголско-именски 

прирок, лекар е именка;  

‒придавки, на пример, Милена е убава, е убава – глаголско-именски 

прирок, убава е придавка. Во оваа група спаѓаат сите видови придавки: 

а) Описни, на пример, Училницата е голема – голема – описна придав-
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ка; б) Односни, на пример, Чашите се кристални – кристални – однос-

на придавка; в) Бројни, на пример, Ние сме први – први – бројна при-

давка; г) Заменски, на пример, Тие се такви – такви – заменска придав-

ка. Во придавките влегува и глаголската придавка, на пример, Сите се 

влезени – влезени – глаголска придавка;   

‒заменки, на пример, На сликата сме ти и јас, – ти и јас –  глагол-

ско-именски прирок – заменки; 

‒прилози, на пример, поретко се јавуваат во улога на глаголско-

именски прирок. На пример, на прашањето Како сте, може да се одго-

вори Добро сум, благодарам. Добро  ‒ прилог за начин, сум – глагол ко-

пула.  

3.3.2. Сложен глаголско-именски прирок. Сложениот глаголско-

именски прирок, како и сложениот глаголски, се состои од два глагола 

+ именски дел. Првиот глагол е фазен, модален или глагол од типот ус-

пее, вториот глагол е сум во да-конструкција, а потоа следи именски 

дел. На пример, Денес, сакам да бидам поуспешен, сакам –  модален 

глагол (прв глагол), да бидам – сум во да-конструкција (втор глагол) + 

поуспешен – придавка (именски дел). Значи, сакам да бидам поуспешен 

е сложен глаголско-именски прирок, претставен со модален глагол, сум 

во да-конструкција и именски дел.  

3.4. Примери  
Настојувам да го поправам резултатот од вчера. Настојувам да 

поправам  ‒ сложен глаголски прирок, претставен со глагол од типот 

успее и да-конструкција; јас – подмет, испуштен, но се подразбира од 

лицето на глаголот, односно од наставката  -м; резултатот – директен 

предмет; од вчера – прилошка определба за време.  

Марко треба да биде подготвен за состанокот. Треба да биде под-

готвен – сложен глаголско-именски прирок, претставен со модален гла-

гол, сум во да-конструкција и именски дел; Марко – подмет; за состано-

кот – предлошки предмет. 

3.5. Активности: Во текстовите: 1. а) изделете го прирокот во рече-

ниците и определете го неговиот вид.  

...Јас повеќе не сум јас. Ни физички ни духовно. Целиот сум само 

умор, а уморот нема ни лик ни душа, само некакви сеќавања за едно ми-

нато што можеби воопшто не постои. Кој може, од сите овие војници 

зад мене да ми потврди дека имам минато? За иднина не говорам. Ниш-

то не постои, само уморен костур подгрбавен на рапавото седло и суро-

ва, темна пелагониска сегашност, мелница што ја меле и ја претвора ид-

нината во минато. Боже каде е крајот? Можеби утре под утврдената Би-

тола? Може таму, најпосле, ќе можам да бидам она што сум: Тимурташ, 

воинот на слободната мисла. Човек над сите вери и убедувања. Утре, 

кога ќе изгрее сонцето и кога ќе тргне војската против оние заблудени 
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неверници, можам конечно да се ослободам од стегите на војните, од 

лажните победи и порази, од презривиот поглед на падишахот, од гр-

дите лелеци на сакатите и убиените. Доволен е само еден луд потег, ед-

но истрчување на бојното поле без оклоп, за да ми заријат овде во гра-

диве тешко, смртоносно копје и да стане црна темница, крај на сиот 

умор, на сите идни додворувања, учтивости, сите илузии и страдања... 

(„Смртта на дијакот“, Д. Михајловски);  

...Значи, пак од почеток? Како се викаш? Доне Ќосиот. Од кое село 

си? Од Саракиново. Од Саракиново? Од она легало полно сега со бан-

дити? Еј, братче, ти ќе платиш за сите оние што ги бркавте со камења 

кога сакавме да ги населиме наместо Турците што си заминаа, ќе пла-

тиш и за поповите што ги бричевте и како прчови ги враќавте назад, ќе 

плати оваа твоја глава, уф (бам бам бам) само како рипкаат стаповите 

од неа (бам), а зошто бре пезевник, жолто и смиљосано човече не го са-

каш кралот? Ама господине никогаш не сум рекол дека не го сакам кра-

лот, ме повикаа војник и отидов... ако не сакав... Е, така ли мислиш пи-

ленце беложолто! (бам бам) Имаш ли некого во селото? Кажувај сè по 

ред. Име, татково име, фамилија, ама немој никого да премолчиш, по 

ред. Имам татко. Се вика така и така. И мајка имам. И таа се вика така и 

така. Жената ми се вика Ангелина, а од нејзина страна има само една 

душа, нејзината мајка... („Црно семе“ , Т. Георгиевски);   

...Веќе не знаеме кога се пости, кога – мрсници, оти мрсно нема и за 

болаче. Доилките немаат млеко и ги одбиваат децата. И нема ни Бад-

ник, ни Божиќ, нема коледари, нема што да раздадеш, нема што да да-

деш. Никој оган не запали во гумната и на роговите од говедата. И ба-

бари не поминаа. Немаше ни кој да го разгази снегот, ни зошто да го 

разгазува. Живееме ко змијата во трнот. Почнавме да ги месиме и три-

ците, крмата, да мешаме сè во лебот: и јачмен, и компири, и граор, и 

пченка, и тикви, и грав. Ама за солта нема како. Солта не се сади, не се 

бере, а не можеш да ја прескокнеш. А ја прескокаш, јадеш леб глекав. 

Го џвакаш лебот, а ко слама да џвакаш. А не е еднаш и двапати. Меси-

ме и со расолница, со пиперница. А и расолница не смееш колку што 

сакаш да туриш. Мислиш и на друго месење. Поттураш малку во тесто-

то, како за лек. Колку да се рече дека се осолило, дека поминало покрај 

солта... („Пиреј“, П. М. Андреевски);  

...Го одвиткува. Ама не може да го отвори. Некаде се беше подзале-

пило од потта, од долго носење. Потоа си потплукна на прстите и почна 

да го одлепува. Го исправи пред очите, дува во него и чита, подзинува 

со устата. Ми чита така, Неделко Сивески, ама во писмото, Јон, повеќе 

прашува, отколку што кажува. Прашува како сме ја поминале зимата, 

дали се отели кравата, прашува за нивите, за сè прашува. Како да е тука 

зад меѓата, па јас веднаш ќе му кажам. Чита така, Неделко Сивески, а 
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децата по него ги отвораат устите. Му ги колваат зборовите, ги под-

голтнуваат. На крајот чита и поздрав до мене...Го дочита писменцето 

Неделко Сивески, го свитка и ни го даде... („Пиреј“, П. М. Андреевски); 

 ...Лазам со ножот в раце, засекувам во темницата. Се драскам на тр-

ње и на камења, ама не велам ни оф, ни леле. Стратегија. Ако писнам 

може без глава да се вратам по капата. Само ги стегам забите и лазам, 

се влечкам, се закрепувам на камчињата, на мракот. Ќе запаѓам на една 

страна, па после на друга страна. Ама мракот ме закрепува. Да не е мра-

кот, си мислам, дека ќе паднам од некаде, ќе пропаднам некаде. И лазам 

низ тумбиња, низ длапчиња. Удирам на шипје, се драскам на капини, на 

трње, на боцливи телови. Ги поткревам теловите и се провирам како 

смок, ко гуштерица. Наслушувам, се џарам во мракот и собирам душа. 

Наеднаш осеќам нешто тропа под мене, ко саат, ко ѓупски тапан. Го за-

пирам дишењето, а тропањето си трае, си иди ко оддалеку. Ја пуштам 

раката под мене, барам да видам што тропа, од кај иди чукањето. По ра-

ката ме удира срцето. Ми ја турка раката, ми ја клоца... („Пиреј“, П. М. 

Андреевски). 

4. ПОДМЕТ 

4.1. Поим. Подметот и прирокот се основни членови на реченицата. 

Прирокот го определува подметот. Значи, во секоја реченица, освен во 

безличните, мора да има подмет. За подметот е карактеристично дека 

тој не мора секогаш да се појави на површината на реченицата. Инфор-

мации за подметот се добиваат од формата на прирокот, односно од 

глаголот во лична форма и од контекстот и ситуацијата. На пример, 

Отидовме на летување во Грција. Во оваа реченица подметот не е изра-

зен на површинското рамниште, но информација за тоа кој е тој што 

отишол на летување се добива од личната наставка за минато определе-

но невршено – свршено време -вме. Таа е наставка за прво лице множи-

на, па и подметот мора да биде во прво лице множина, односно ние. 

Подметот покажува или именува: а) Вршител на дејство, на пример, 

Јован пишува домашна задача; б) Предизвикувач на дејството, на при-

мер, Убиството предизвика вознемиреност; в) Поднесувач (трпител) 

на дејството, на пример, Уметниците не се добро платени; г) Носи-

тел на психофизичка состојба, на пример, Петар се израдува; д) Мес-

то на вршење на дејството, на пример, Главата ми бучи.  

Функција на подмет во реченицата може да имаат следните видови 

зборови: 

‒именките, самостојно, но и со придавки и броеви, на пример, Уба-

вата девојка предизвикуваше внимание. Старицата долго го чекаше 

синот. Три жени пееја; 
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‒заменките, на пример, Тие се вратија од Грција. Ние отидовме кај 

тетка ми. Јас станав рано во неделата; 

‒придавките, на пример, Младиот се насмеа; 

‒броевите, самостојно, но и со именки, придавки или заменки, на 

пример, Петнаесет странски експерти го истражуваат културно-ис-

торискиот локалитет. Тие двајцата дојдоа подоцна; 

‒да-конструкција, на пример, Не е здраво да се пуши. Наместо да-

конструкција може да се употреби глаголска именка, на пример, Пуше-

њето не е здраво и таа глаголска именка е подмет. 

4.2. Безлични реченици. Безличните реченици се многу каракте-

ристични во македонскиот јазик. Единствено кај овие реченици приро-

кот не отвора празно место за подмет. Дејства и настани има, но нема 

вршител. Во однос на вршителот на дејството, овие реченици се делат 

на две групи: а) Безлични реченици со глаголски прирок и б) Безлични 

реченици со глаголско-именски прирок. Кај двата вида реченици, глаго-

лот се јавува во трето лице еднина во среден род.  

4.2.1. Безлични реченици со глаголски прирок. Во овој вид без-

лични реченици се разликуваат неколку видови: а) Безлични реченици 

со безлични глаголи, на пример, Грми. Светка. Се стемнува. Некои од 

овие дејства може да се поврзат со лица и тогаш безличните глаголи се 

јавуваат со кратки заменски форми за индиректен предмет, на пример, 

Му студи; б) Безлични реченици со безлични форми од глаголите (без-

лична форма од глаголите се добива кога ќе се земе третото лице едни-

на од кое било време + кратката заменска форма од повратната заменка 

се), на пример, Во Грција се штрајкува. Во Македонија добро се живее. 

Во овој вид реченици, фактички постои подмет, односно вршител на 

дејството, но од низа причини зборувачот избрал да не го именува. Се 

знае дека во Грција штрајкуваат луѓе, дека во Македонија граѓаните се 

тие што живеат добро; в) Во оваа група безлични реченици се вклучу-

ваат и оние кои се однесуваат на различни психофизички појави во на-

шиот организам што не зависат од нашата волја. Во овој вид реченици, 

покрај безличната форма на глаголот присутна е и кратката заменска 

форма за индиректен предмет, но и предметот: Ми се јаде, На мајка ми 

ù се спие; г) Безлични реченици во кои станува збор за психофизички 

појави, но глаголот е само во форма за трето лице и не се јавува кратка-

та заменска форма од повратната заменка се. Носителите на психофи-

зичките состојби се сигнализираат со кратките заменски форми за ин-

директен и директен предмет, на пример, Ме мрзи да работам,  Ме бо-

ли грбот, Му падна тешко; д) Безлични реченици со помошниот глагол 

има кои уште се викаат егзистенционални, затоа што во нив се тврди 

или се одрекува постоењето на некого или нешто, на пример, Нема 

правда, Некогаш имало сè. Глаголот има е во форма за трето лице едни-
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на, а ако станува збор за л-форма, тогаш таа се јавува секогаш во среден 

род. 

4.2.2. Безлични реченици со глаголско-именски прирок. Кај овие 

безлични  реченици се разликуваат неколку видови во зависност од тоа 

кој вид збор се јавува во именскиот дел на прирокот: а) Безлични рече-

ници со именки како именски дел на глаголско-именскиот прирок, на 

пример, Беше ноќ, Утро е. Му е страв; б) Безлични реченици со глагол-

ски придавки како именски дел од глаголско-именскиот прирок, на при-

мер, Стопати е речено, Стемнето е; в) Безлични реченици со заменки 

како именски дел од глаголско-именскиот прирок, на пример, Не ми е 

ништо; г) Безлични реченици со прилози како именски дел од глагол-

ско-именскиот прирок, на пример, Не е фер, Било така. 

 

4.3. Активности: Во текстовите: 1. а) најдете го подметот, кажете 

што покажува и кој вид збор се јавува во функција на подмет; б) откриј-

те ги безличните глаголи и кажете во која група припаѓаат; в) од лични-

те глаголски форми образувајте безлични. 

...На патот секој ден работиме. Од зори излегуваш и цел божји ден 

не смееш да ја испуштиш казмата, лопатата. Покрај тебе стојат војници 

и те надгледуваат. Само викаат и со прстот вака ти прават. Сонцето уд-

рило в теме, те толчи, те цеди. А тебе не ти даваат време ни вода да се 

напиеш, да се плиснеш под гушата. Тие секаде се зад тебе, по тебе. Се 

задеваат. Загари. Навечер ќе ти дадат едно лепче, сето со трици, и суво. 

Оцкаво вака. Можеш на два касаја да го изедеш. Ама мислиш на милите 

усти што си ги оставил дома. Никако не си. Го земаш лепчето и го за-

виткуваш в крпче. Не смееш многу да го гледаш. Затоа го завиткуваш и 

го криеш под скутина. И со трчање се враќаш за да ги залажеш децата, 

да се залажeш себеси. Голема глад владееше тогаш. Немаш трошка, на-

утро да пропуштиш во душата... („Пиреј“, П. М. Андреевски);  

...дали сте биле војници, прашува, не, не сме биле, кажуваме, е отсе-

га ќе бидете, вели, смртната казна ви ја заменувам со казна на прва бор-

бена линија, вели, ќе потпишете дека доброволно се јавувате, ќе потпи-

шеме, велиме, како не ќе потпишеме, таму барем може и да преживеете, 

вели, е ти благодариме, господине, велиме, ти отсега си ни господ, ве-

лиме, и одиме му ги бацуваме рацете, колената, чизмите, не бацувајте 

ме мене, туку потпишете овдека, ни вели и нè одведоа во некоја касар-

на, ни дадоа алишта и плачките ни ги вратија после пак ни ги зедоа, ама 

тогаш ни ги вратија, само парите не ги вратија, пари не ви требаат, ве-

лат, оти одиме на фронт кон Турција или во Македонија... („Пиреј“, П. 

М. Андреевски). 
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5. ПРЕДМЕТ  

  

5.1. Поим. Предметот и прилошките определби во реченицата се на-

рекуваат неопходни реченични членови, зашто има глаголи кои не мо-

же да формираат комплетна реченица без некој од нив. Врз основа на 

врската што се воспоставува меѓу именските зборови и прирокот, во ре-

ченицата се разликуваат три вида предмет: директен, индиректен и 

предлошки или предмет со предлог. 

5.1.1. Директен предмет. Директниот предмет е оној член во рече-

ницата врз кој непосредно преминува дејството изразено со прирокот. 

Во реченицата се бара со помош на прашањата што за предмети и кого 

за лица, на пример, Марија чита книга. Во пасивните реченици директ-

ниот предмет добива функција на подмет, на пример Книгата е читана 

од Марија. Во врска со директниот предмет, важна особеност на маке-

донскиот јазик е удвојувањето на предметот. 

5.1.1.1. Удвојување на директниот предмет. Удвојувањето на ди-

ректниот предмет се врши со помош на кратките заменски форми за ди-

ректен предмет од личните заменки, како и од повратната заменка ме, 

те, го, ја, нè, ве, ги и се. Кратките форми може самостојно да се употре-

буваат, на пример, како во одговори на прашања Ја виде тетка ти? Ја 

видов. Но тогаш нема удвојување на предметот. Удвојување се случува 

само тогаш кога покрај кратката заменска форма од личните заменки, 

како и од повратната заменка се употребува и директен предмет изразен 

со именка или со долга заменска форма за директен предмет од личните 

заменки, на пример,  Го видов Петар, Марија ја чита книгата, Јане го 

гледа филмот. Значи, за да постои удвојување, во реченицата мора да 

има член кој има фунција на директен предмет и кратка заменска форма 

за директен предмет. Удвојување на директниот предмет се јавува во 

следните случаи: а) Со долги и кратки заменски форми од личните за-

менки, на пример, Него го видов, Нив ги чекаа, Неа ја оставам; б) Крат-

ки заменски форми и членувани именки или именски групи и со лични 

и географски имиња, на пример, Ја видов куќата, Ја нарачав убавата 

слика, И така го претепаа Јанета, Утринава тој го посети Ватикан; 

в) Со показни заменки кои може да се јават и со именки, на пример, Јас 

ова не го знаев, Онаа жена ја сретнав. Во секојдневната комункација 

има многу колебања во однос на удвојувањето на директниот предмет. 

Интересни се примерите во кои директниот предмет е претставен со 

именска група, а во именската група еден се јавува како определба или 

кога директниот предмет е претставен со неопределен заменски збор, на 

пример, Старецот (ја) кажа една приказна, Успеавме да (го) одбереме 

еден студент, Ќе (ја) најдат некоја жена.  
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5.1.2. Индиректен предмет. Идиректниот предмет е оној член во 

реченицата кому му е насочено дејството или кој е цел на дејството. 

Уште се вика и на-предмет затоа што редовно се јавува со предлогот 

на, освен во случаите кога се употребуваат кратките и долгите заменски 

форми за индиректен предмет од личните и лично-предметните заменки 

нејзе, нему, секому, никому, некому. Во македонскиот јазик, полека, но 

сигурно овие форми се напуштаат, па наместо кому се употребува на 

кого, наместо нему се употребува на него. Во јазиците во кои постојат 

падежи, се разликува слободен датив за оние случаи кога за да оформи 

реченица на глаголот не му е неопходен индиректен предмет. Има пове-

ќе видови слободен датив. Еден од нив е етичкиот датив со кој се ис-

кажува односот на зборувачот кон другиот член во комуникацијата или 

кон она што се соопштува: Касни ми од кашата бабе! Ова лето сум ти 

поминал фантастично! Кратките заменски форми за индиректен пред-

мет ми, ти, му, ѝ, ни, ви, им, си, како и кај директниот предмет може да 

се употребуваат самостојно, но тогаш не станува збор за удвојување, на 

пример, Му рече на брат ти? Му реков. 

5.1.2.1. Удвојување на индиректниот предмет. Како кај директни-

от предмет и кај индиректниот, удвојување се јавува само кога, покрај 

употребата на кратка заменска форма за индиректен предмет од лични-

те заменки, како и од повратната заменка, се употребува долга форма за 

индиректен предмет, на пример,  Мене ми рекоа, Нему му го украдија 

паричникот, Ним им дадоа паричен надоместок. Удвојувањето на ин-

директниот предмет се врши уште и во следните случаи: а) Со членува-

на именка или именска група, со лични и географски имиња, на пример, 

Им даде играчки на децата, Ѝ рекоа навредливи зборови на Марија, 

Книгата ќе му ја дадете на Јован; б) Со показни заменки кои се јавува-

ат самостојно или со именка, на пример, Не му верувам на овој човек, 

Не му верувам на овој. 

И кај индиректниот предмет во однос на удвојувањето се јавуваат 

чести колебања. Има многу случаи во кои се среќава удвојување, но не 

секогаш. а) Кај именски групи составени со бројот еден почесто е удво-

јувањето, на пример, Му дадов клуч на еден човек; б) Кај именски групи  

во чиј состав има неопределен заменски збор, на пример, Некому му 

текна и Тој се закани некому; в) Со општи и одречни зборови во улога 

на индиректен предмет, на пример, Никому лошо не мислам и Никому 

лошо не му мислам. Удвојување на индиректниот предмет се забележу-

ва и во некои случаи кога има нечленувана именка: Не му се даваат 

толку пари на дете.  

5.1.3. Предлошки предмет. Предлошкиот предмет се поврзува со 

прирокот преку сите предлози, дури и преку предлогот на, доколку тој 

не служи за изразување на индиректниот предмет. Одговара на истите 



127 

 

прашања што се поставуваат за директниот предмет. Разликата е само 

во тоа што пред прашалните зборови стои одреден предлог. На пример, 

Марија долго зборуваше за нејзиниот ментор (за кого зборуваше Мари-

ја = за нејзиниот ментор е предлошки предмет). Предлозите што се упо-

требуваат во предлошкиот предмет не се употребуваат во нивните ос-

новни значења, туку само како поврзувачи меѓу прирокот и именката. 

Во одредени случаи, предлошкиот предмет е многу близок до прилош-

ката определба, односно границата меѓу предлошкиот предмет и прило-

шката определба не е секогаш јасна и остра. На пример, Седнаа околу 

огнот. Во реченицата може да се постави прашање околу што и имен-

ската група околу огнот да претставува предлошки предмет. Но исто-

времено, може да се постави и прашањето каде, па именската група 

околу огнот да претставува прилошка определба за место. 

 

5.2. Активности: Во текстовите: 1. а) изделете ги сите видови пред-

мет и покажете ги примерите во кои има удвојување.  

...Ги поделија по двајца, им рекоа сами да си направат шатори од 

крилата што ги носеа во торбите, и никаде да не бегаат, не подалеку од 

пет метри од влезот на шаторот. Меѓутоа, во шаторите што ги направи-

ја само за двајца, им придадоа уште по двајца. Во шаторот на Христос и 

Доне донесоа едно човече од околу четириесет години, ниско, спечено, 

со брада како трње наудрена по лицето, Маџир од гуменџиските села, и 

момче едно кое уште не ставило брич по брадата, некое Грче од солун-

ското предградие, со име  Нико, а таму, зад морето, само со една мајка. 

Марко спиеше во друг шатор, погоре... („Црно семе“ – Т. Георгиевски);  

...Во таа ширина ги застанаа и ги седнаа. Кога седнаа и кога ги фр-

лија очите кон ѕидот, не можеа добро да видат зашто сонцето им се пи-

каше во црнките, ама слушнаа глас, мек, пријатен, добар кој им пожелу-

ваше добредојде. Оние што се најдоа во неговата сенка, на кои не им 

пречеше сонцето, го загледаа и сфатија; капетан, висок, строен, исчет-

кан, во парадна униформа, мазно бричен, со насмевка под носот и со 

пиштол на појасот. До него, од едната страна, друг од другата, двајца 

потпоручници, исто со пиштоли ама без насмевки под носовите. Едниот 

под носот со мустаќи. На горниот и на долниот крај на ѕидот – војници 

со пушки и со камшици. Сонцето пушташе жар над наседнатите војни-

ци. Кога сите сакаа да го опцујат сонцето, капетанот ја крена раката и 

рече: „Името ми е Костадин Скалумбакис!“ и тоа со таков тон како да е 

од особена важност тоа, а после се дополни дека од денеска натаму тој 

одговара за нивните скапи животи. По она како ги рече последните збо-

рови многумина сфатија дека насмевката што ја носи под носот, му е 

лажна и наместена. На крајот ги повика да ја запеат песната за Грција... 

(„Црно семе“, Т. Георгиевски); 
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...Во вториот баталјон, сместен преку ридот, на северната граница, 

ги пречекаа поинаку отколку што се надеваа. Доне прв пат се засрами 

што му се дава можност да се почувствува како човек. Таму ги прече-

каа со стомни вода, со големи стомни полни со пресна вода, што ги из-

несуваа пред шаторите кога врвеа и ги нудеа со неа како нешто најмило 

што им се изнесува на гостите. Војниците што ги пречекуваа не беа из-

гладнети и изнеможени како нив. Доне во главата вртеше многу праша-

ња за кои мислеше дека Парис има одговори, и сигурно имаше ако му 

ги поставеше, само она што го пресретна, го зашемети и тој не му ги 

постави своите прашања. Стигнаа околу ручек, па веднаш ги одведоа на 

казаните. По толку месеци во караваните добија манџа што мирисаше 

на оние од дома и во која имаше и малку месо. Потоа пак можеа да пи-

јат колку што сакаа пресна вода. И ги разместија по шатори во кои има-

ше војници... („Црно семе“, Т. Георгиевски). 

 

6. ПРИЛОШКИ ОПРЕДЕЛБИ 

  

6.1. Видови прилошки определби. Прилошките определби се одне-

суваат на различните околности во кои се вршело, се врши или ќе се вр-

ши дејството изразено со прирокот. Како прилошки определби се јаву-

ваат прилозите, именки со предлози и глаголскиот прилог. Во македон-

скиот јазик се разликуваат следните прилошки определби: а) Прилошка 

определба за место – дава информација за местото на вршење на деј-

ството изразено со прирокот. Во реченицата се препознава како одговор 

на прашањето каде, од каде, до каде + прирок. Се изразува со прилози 

за место, на пример, ваму, овде, лево, внатре, како и со именки со пред-

лози, на пример, на масата, во дворот, до куќата. На пример, Си зами-

нав дома, Продавницата е лево (прилошката определба е дел од глагол-

ско-именскиот прирок), Книгата се наоѓа на маса, Децата играат во 

дворот; б) Прилошка определба за време – дава информација за време-

то на вршење на дејството изразено со прирокот. Во реченицата се пре-

познава како одговор на прашањето кога, од кога, до кога. Се изразува 

со прилози за време, на пример, тогаш, вчера, денес, како и со именки 

со предлози, на пример, во петокот, за Нова година, на Илинден, од 

16.11.2010 г. – Вчера бев многу уморен, Во петокот останав дома; в) 

Прилошка определба за начин – дава информација за начинот на врше-

ње на дејството изразено со прирокот. Во реченицата се препознава ка-

ко одговор на прашањето како. Се изразува со прилози за начин, на 

пример, убаво, силно, тивко, тешко, како и именки со предлог, на при-

мер, со шепот – Марија убаво пее, Петар силно ја стисна раката на 

Марија, Зборуваше со шепот; г) Прилошка определба за количество и 

степен – дава информација за количеството или степенот на вршење на 
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дејството изразено со прирокот. Во реченицата се препознава како од-

говор на прашањето колку. Се изразува со прилози, на пример, малку 

многу, како и со именки со или без предлози, на пример, Денес Петар 

многу работеше, Пакетот тежеше пет килограми; д) Прилошка опре-

делба за причина – дава информација за причината на вршење на деј-

ството изразено со прирокот. Во реченицата се препознава како одговор 

на прашањето зошто, од која причина, заради која причина. Се изразу-

ва со именки со предлози, на пример, од радост, од тага, поради бо-

лест – Не дојде поради болест. 

 

7. АТРИБУТ И АПОЗИЦИЈА 

 

7.1. Поим. Атрибутот и апозицијата се нарекуваат второстепени ре-

ченични членови, бидејќи нивното отсуство не доведува до промена на 

структурата на реченицата. Нивното отсуство, исто така, не значи дека 

се добива несоодветна информација, но факт е дека во тој случај се до-

бива посиромашна информација. Атрибутот е  несамостоен реченичен 

член, додека апозицијата е самостоен реченичен член. 

7.1.1. Атрибут. Атрибутот воспоставува синтаксичка врска со имен-

ките во реченицата. Таа врска може да биде согласувачка, на пример, 

бела книга и управувачка, на пример, книга со бели корици. Атрибутот 

ја определува именката од гледна точка на некоја нејзина особеност. 

Врз основа на тоа дали во улога на атрибут се јавуваат придавки или 

именки (со или без предлози), се разликуваат именски и придавски ат-

рибут. а) Придавскиот атрибут може да се јави во следните разновид-

ности: а1) Придавка, како определба на именката, употребена во основ-

но значење, на пример, убава девојка, интересна книга, одличен ученик. 

Во овие случаи станува збор за обичен атрибут; а2) Придавка, како оп-

ределба на именката, употребена со преносно значење, на пример, 

златна коса, сребрена коса. Во овие случаи станува збор за метафори-

чен атрибут или епитет; б) Заменки и броеви што се употребуваат како 

определби на именката, исто така, се сметаат за атрибут, на пример, се-

која девојка, првиот ученик; в) Именскиот атрибут се среќава во след-

ните разновидности: в1) На една именка се додава друга именка со 

предлог. Именката со предлог има улога на атрибут, на пример, старец 

со бела коса, куќата на татко ми, песни од Конески; в2) Именка како 

определба на друга именка која означува имиња на лица или места, на 

пример, чичко Трајче, Баба Планина (нечленувана именка како составен 

дел на името), професорот Талевски, селото Новаци (членувана имен-

ка); в3) Именка како определба на количеството, на пример, група уче-

ници, чаша вода; в4) Именки одделени со цртичка (првата има улога на 

атрибут), на пример, предлог-закон, нацрт-закон; в5) Именска определ-
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ба на друга именка (втората има улога на атрибут), на пример, жена бо-

рец, поет боем. 

7.1.2. Апозиција. Апозицијата може да се јави покрај секој речени-

чен член, освен покрај прирокот. Значи, апозиција може да се јави пок-

рај подметот, предметите и покрај прилошките определби. Апозицијата 

и членот на реченицата покрај кој се јавува, имаат еднаква вредност и 

може да си ги заменуваат местата. Примери за апозиција покрај различ-

ни реченични членови: а) Апозиција на подметот ‒ Маја, мојата нај-

добра пријателка, замина на факултет во Белград, Маја – подмет; б) 

Апозиција  на директниот предмет ‒ Во Белград ја посетив Маја, мо-

јата најдобра пријателка, Маја – директен предмет; в) Апозиција на 

индиректниот предмет ‒ Ѝ испратив подарок на Маја, мојата најдоб-

ра пријателка, на Маја – индиректен предмет; г) Апозиција на предлош-

киот предмет ‒ Петар раскажуваше за Маја, мојата најдобра прија-

телка, за Маја – предлошки предмет; д) Апозиција на прилошката оп-

ределба ‒ Петар отиде во куќата на Маја, мојата најдобра пријател-

ка, во куќата на Маја – прилошка определба за место.  

Апозицијата е самостоен второстепен реченичен член, паралелен со 

оној на кој се однесува, на пример, Скопје, главниот град на РМ, се на-

оѓа на 100 километри од Битола. Апозицијата секогаш се одделува со 

запирки од поимот на кој се однесува и таа и поимот на кој се однесува 

претставуваат две различни имиња за еден ист поим или лице. Поимот 

и апозицијата која се однесува на него може да си ги заменуваат места-

та, што значи дека имаат иста синтаксичка вредност, на пример, Скопје, 

главниот град на РМ, се наоѓа на 100 километри од Битола во кој апо-

зиција е главниот град на РМ и Главниот град на РМ, Скопје, се наоѓа 

на 100 километри од Битола, во кој Скопје е апозицијата.  

Апозицијата е многу блиска до перифразата. Перифразата се опреде-

лува како вторична номинација на еден поим, повторно именување и 

замена на името на денотатот со именска синтагма. Замената со имен-

ска синтагма, всушност, се однесува на описното изразување што е ка-

рактеристика на перифразата.  На пример, Есма, Кралицата на Ромска-

та Музика, почина во 2016 г. Во оваа реченица, делот Кралицата на 

Ромската Музика претставува перифраза, односно со него повторно се 

именува на описен начин денотатот Есма. Перифразата, како и апози-

цијата се одделува со запирки. Перифразата, како и апозицијата, може 

да си го заменува местото со денотатот. Која е разликата меѓу перифра-

зата и апозицијата? Единствениот нецелосен одговор се наоѓа во опис-

ниот карактер на перифразата. Апозицијата може да биде претставена 

со еден поим (збор), но еден поим (збор) не може да претставува пери-

фраза. На пример, Блаже Конески, Авторот на „Тешкото“,… (пери-
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фраза или апозиција), но Авторот на „Тешкото“, Блаже Конески, 

(апозиција).  

7.2. Сложена реченица. Сложената реченица е синтаксичка едини-

ца која во својот состав има две или повеќе личноглаголски форми, од-

носно две или повеќе прости реченици. Според бројот на личноглагол-

ски форми се определува и бројот на простите реченици од кои е соста-

вена сложената реченица. Овие прости реченици од кои е составена 

сложената реченица се викаат дел-реченици. Дел-речениците според 

видот може да бидат независни или зависни. Според односот што се 

воспоставува меѓу дел-речениците, сложените реченици се делат на не-

зависносложени и зависносложени. а) Кај независносложените речени-

ци, сите дел-реченици од кои се состои сложената реченица се независ-

ни по вид, односно може самостојно да донесуваат информација. б) Кај 

зависносложените реченици, меѓу дел-речениците има барем една неза-

висна по вид, а другите се зависни. 

Пример за поделба на независносложена реченица на дел-реченици: 

Марко пиеше од студената вода и восхитено гледаше наоколу. Во 

реченицата има два прирока, односно две личноглаголски форми, па, 

според тоа има две дел-реченици. Првата дел-реченица е Марко пиеше 

од студената вода, а втората и восхитено гледаше наоколу. Иако не 

припаѓа на ниту една од дел-речениците, сврзникот меѓу дел-реченици-

те, секогаш се врзува со втората дел-реченица. Ова може да се потврди 

со тоа што кај независносложените реченици, двете дел-реченици може 

да си ги заменуваат местата, првата да стане втора и обратно, на при-

мер, Марко восхитено гледаше наоколу и пиеше од студената вода. 

Ова заменување на местата кај независносложените реченици не е секо-

гаш можно. Двете дел-реченици носат одредена информација зашто се 

независни по вид, односно не зависат една од друга. Тоа може да се по-

каже со тоа што на местото на сврзникот ќе се стави точка, на пример, 

Марко пиеше од студената вода. Марко восхитено гледаше наоколу.  

Пример за поделба на зависносложена реченица на дел-реченици: 

Марко пиеше од студената вода бидејќи беше жеден. Во реченица-

та има два прирока, односно две личноглаголски форми, па, според тоа 

има две дел-реченици. Првата дел-реченица е Марко пиеше од студена-

та вода, а втората бидејќи беше жеден. Иако не припаѓа на ниту една 

од дел-речениците, сврзникот меѓу дел-речениците, секогаш се врзува 

со втората дел-реченица. Ова може да се потврди со тоа што кај скоро 

сите зависносложени реченици, двете дел-реченици може да си ги за-

менуваат местата, првата да стане втора и обратно, на пример, Бидејќи 

беше жеден, Марко пиеше од студената вода. Овде, првата дел-рече-

ница носи одредена информација зашто е независна по вид. Втората 

дел-реченица е зависна по вид, таа зависи од првата. Тоа може да се по-
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каже со тоа што на местото на сврзникот ќе се стави точка, на пример, 

Марко пиеше од студената вода. Во овој случај, може да се стави точ-

ка и да се добие информација. Но втората дел реченица гласи бидејќи 

Марко беше жеден ... во овој случај, не може да се стави точка, зашто 

се чувствува дека оваа информација не е целосна туку зависи од инфор-

мацијата во првата дел-реченица.  

Во сложените реченици што се среќаваат во новинарскиот потстил, 

составени од три и повеќе дел-реченици (зависни и независни), може да 

се определи однос на координација и на субординација меѓу дел-рече-

ниците, но не може да се определи типот на овие реченици, што значи 

дека нивната синтаксичка анализа од гледна точка на Синтаксата на 

Минова-Ѓуркова не може да се спроведе до крај, зашто наведените ре-

ченици отстапуваат од шемата на сложена реченица со две предикатив-

ни јадра. Синтаксичката анализа на овие реченици покажува дека пос-

тојат голем број дилеми, во однос на толкувањето на функцијата на од-

делни реченични членови, во однос на анализата на одделни дел-рече-

ници, како и во однос на потребата од дополнување на досегашната 

класификација на сложените реченици. Синтаксичката анализа на овие 

реченици, исто така, покажува дека постои потреба од примена на ре-

конструкција и номинализација, кои, иако не во сите случаи, сепак, по-

магаат во нивно сведување на сложени реченици со две предикативни 

јадра, чиј тип лесно се определува. На пример, 

Откако СРМ се преименува дома со РМ, а во ОН како БЈРМ, на пе-

риодот од НОБ и периодот од АСНОМ до распадот на СФРЈ поедин-

ци, групи и политички партии викаат „уа“ и плукаат по тој период. На 

прв поглед, во реченицата има три предикативни јадра. Но ако се земе 

предвид дека прирокот се преименува, подметот СРМ, како и сврзникот 

откако се испуштени во делот: а во ОН како БРЈМ, всушност, оваа сло-

жена реченица има четири предикативни јадра, па, според тоа, има че-

тири дел-реченици, а втората дел-реченица гласи: а откако СРМ се 

преименува во ОН како БЈРМ. Првата и втората дел-реченица според 

видот се зависни и во нив преку сврзникот откако се укажува на време-

то на вршење на глаголското дејство (дејството во главната следува по 

дејството на зависната). Треба да се истакне фактот дека првата и вто-

рата дел-реченица, во никој случај, не може да се наречат временски за-

висносложени реченици, што често се случува во наставната практика, 

па дури и во поставувањето на прашања поврзани со синтаксичката 

анализа во рамките на испитот за матура, зашто за да образуваат вре-

менска зависносложена реченица, тие мора да се поврзат со независна, 

односно со главна (надредена) дел-реченица. Понатаму, меѓу првата и 

втората дел-реченица (и двете зависни) се појавуваат два сврзника: а, 

карактеристичен за независносложените спротивни реченици и откако, 
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карактеристичен за зависносложените временски реченици. Јасно е де-

ка два различни сврзника (од кои едниот поврзува независносложени, а 

вториот зависносложени реченици) не може да се допуштат во иста 

сложена реченица, иако е познато дека дејствата кај некои сложени ре-

ченици од хипотаксата и паратаксата можaт да се доближат. Во двете 

зависни дел-реченици се укажува на времето на вршење на дејството во 

главната реченица, па, ако се прифати дека во втората дел-реченица е 

испуштен сврзникот откако, тогаш, што претставува а? Очигледно е 

дека а не може да биде сврзник карактеристичен за спротивните неза-

висносложени реченици, зашто, во овој случај, а, покрај откако поврзу-

ва две зависни дел-реченици, а во примерите од Синтаксата дадени се 

примери во кои а поврзува две независни дел-реченици. Од друга стра-

на, во Синтаксата а не се наведува во сврзниците карактеристични за 

временските зависносложени реченици, но се укажува на тоа дека во 

разговорниот стил, на местото на сврзникот штом, кој поврзува дејства 

што се случуваат истовремено, може да се употреби и а. Оттука, иако 

не станува збор за дејства што се случуваат истовремено, и иако стану-

ва збор за зависни дел-реченици, може да се претпостави дека а, во овој 

случај, сепак, може да се сфати како сврзник, па, оттука, меѓу првата и 

втората дел-реченица се јавуваат два сврзника карактеристични за вре-

менските зависносложени реченици при што а може да се разбере како 

редундантно во однос на откако. Блиско до ова е и размислувањето де-

ка а е сврзник со кој се сопоставуваат содржини во зависни дел-речени-

ци кои се однесуваат на времето на вршење на глаголското дејство (иа-

ко не постојат лексички конкретизатори): СРМ се преименува во РМ до-

ма и СРМ се преименува во БЈРМ во ОН (ист вршител). Размислување-

то може да оди и во насока на тоа дека, иако станува збор за зависни 

дел-реченици, а поврзува две содржини,  од кои втората воведува неш-

то ново, но и во насока на тоа дека а е еден вид партикула со која се во-

ведува содржина која директно се надоврзува на претходната, иако вак-

ва употреба на а не е регистрирана. Третата и четвртата дел-реченица 

се независни дел-реченици. Подметот во четвртата дел-реченица е ис-

пуштен (на тоа треба да се обрне внимание во наставната практика, а не 

да се вели дека го нема), но се подразбира дека станува збор за истиот 

подмет од третата дел-реченица. И е сврзник, карактеристичен за сос-

тавните независносложени реченици. Според тоа, третата и четвртата 

дел-реченица претставуваат независни дел-реченици сврзани со сврзни-

кот и (однос на координација) што, всушност, укажува на тоа дека ста-

нува збор за составна независносложена реченица, а во двете дел-рече-

ници се јавува ист вршител на дејството. Како да се продолжи анализа-

та? Во кој тип сложени речници да се смести горенаведената сложена 

реченица? Очигледно е дека станува збор за однос на субординација 
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(зашто има надреден и подреден член), а се знае дека за хипотаксата 

нужно е да постои еден надреден и најмалку еден подреден член (значи 

може да постојат повеќе подредени члена). Во овој случај, постојат две 

независни дел-реченици, значи два надредени члена кои се поврзуваат 

со сврзникот и, карактеристичен за составните независносложени рече-

ници, како и две зависни дел-реченици, значи подредени члена, со кои 

се укажува на времето на вршење на глаголското дејство. Оттука, се на-

метнуваат следниве прашања: Дали, во овој случај, може да се размис-

лува за посебен поттип составно-временски реченици (една составна 

независносложена и една или две зависни дел-реченици во кои се ука-

жува на времето на вршење на глаголското дејство)? Дали е нужна ре-

конструкција со помош на која секоја поголема целина (сложена рече-

ница) составена од повеќе зависни и независни дел-реченици се сведува 

на т.н. потсложени реченици кои имаат две предикативни јадра и, спо-

ред тоа, кај нив лесно се определува видот на односот меѓу содржините, 

како и типот на сложената реченица? Имајќи ја предвид реконструкци-

јата, од горенаведената сложена реченица може да се состават следниве 

потсложени реченици: Откако СРМ се преименува дома со РМ, на пе-

риодот од НОБ и периодот од АСНОМ до распадот на СФРЈ поедин-

ци, групи и политички партии викаат „уа“ при што се добива времен-

ска зависносложена реченица, но се губат информаците дадени во оста-

натите дел-реченици. Ако втората дел-реченица се спои со првата неза-

висна дел-реченица, исто така, се добива временска зависносложена ре-

ченица: Откако СРМ се преименува во ОН како БЈРМ, на периодот од 

НОБ и периодот од АСНОМ до распадот на СФРЈ поединци, групи и 

политички партии викаат „уа“, но, повторно, се губат информациите 

од останатите дел-реченици. Ако првата дел-речница се спои со втората 

независна дел-реченица, повторно се добива временска зависносложена 

реченица: Откако СРМ се преименува дома со РМ, на периодот од 

НОБ и периодот од АСНОМ до распадот на СФРЈ поединци, групи и 

политички партии плукаат по тој период. Ако втората зависна дел-ре-

ченица се спои со втората независна дел-реченица, повторно се добива 

временска зависносложена реченица: Откако СРМ се преимнеува во 

ОН како БЈРМ, на периодот од НОБ и периодот од АСНОМ до распа-

дот на СФРЈ поединци, групи и политички партии плукаат по тој пе-

риод. Од наведените примери, очигледно е дека во рамките на целата 

сложена реченица, од одделните дел-реченици можат да е состават не-

колку т.н. потсложени реченици кои имаат две предикативни јадра, па, 

според тоа, може да се определи односот меѓу нив, како и нивниот вид. 

Но во секоја од составените потсложени реченици, се губат информаци-

ите од останатите дел-реченици. Оттука, покрај горенаведените праша-

ња, се наметнува и прашањето: Дали е потребно, доколку е можно, сло-
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жената реченица која е составена од повеќе зависни и независни дел-ре-

ченици, по пат на номинализација да се сведе на две дел-реченици, за 

да може да се определи односот меѓу нив, како и видот на сложената 

реченица? Горенаведената сложена реченица, лесно може по пат на но-

минализација да се сведе на две дел-реченици: По преименувањето на 

СРМ дома со РМ, а во ОН како БЈРМ, на периодот од НОБ и периодот 

од АСНОМ до распадот на СФРЈ поединци, групи и политички партии 

викаат „уа“ и плукаат по тој период, при што се добива составна неза-

висносложена реченица, составена од две предикативни јадра која по-

натаму лесно може да е анализира, односно да се расчлени на нејзините 

членови (функции), а притоа двете зависни дел-реченици кои го пока-

жуваат времето на вршење на глаголското дејство сега добиваат функ-

ција на прилошка определба за време што е во согласност и со името на 

временските зависносложени реченици – прилошкоопределбени. Оста-

нува уште да се постави прашањето за прилошката определба за време. 

Имено, очигледно е дека станува збор за два периода, еден е периодот 

од НОБ, а друг периодот од АСНОМ до распадот на СФРЈ, па, оттука, 

се јавува и дилемата дали во оваа реченица постојат две прилошки оп-

ределби за време, од кои секоја се однесува на посебен временски пери-

од, или, всушност, станува збор за една прилошка определба за време. 

Со оглед на тоа, дека прилошката определба за време се добива на пра-

шањето кога + прирокот во реченицата, поверојатно е дека станува збор 

за една прилошка определба за време. Или, друг пример,  

Тешка и долготрајна епизода на голема невработеност е застрашу-

вачка опција, бидејќи ја разјадува квалификуваната база на економија-

та, го поткопува човечкиот потенцијал, и го навредува човечкото дос-

тоинство. Според бројот на предикативни јадра, во оваа сложена рече-

ница постојат четири дел-реченици. Оваа сложена реченица може да 

има тројна интерпретација. Во еден случај, ако се прифати дека сврзни-

кот бидејќи е испуштен во последните две дел-реченици, може да се ка-

же дека и претставува партикула за присоединување, па, според тоа, 

постојат три зависни дел-реченици кои ја претставуваат причината по-

ради која се врши дејството во главната дел-реченица (ова треба да се 

потенцира во наставната практика, зашто често се вели дека зависната 

дел-реченица е причинска зависносложена) и една главна дел-реченица. 

Односот на главната дел-реченица со секоја одделна зависна дел-рече-

ница претставува однос причина – последица, па по пат на реконструк-

ција се изделуваат три потсложени реченици: Тешка и долготрајна епи-

зода на голема невработеност е застрашувачка опција, бидејќи ја раз-

јадува квалификуваната база на економијата; Тешка и долготрајна 

епизода на голема невработеност е застрашувачка опција, бидејќи го 

поткопува човечкиот потенцијал; Тешка и долготрајна епизода на го-
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лема невработеност е застрашувачка опција, бидејќи го навредува чо-

вечкото достоинство. Оттука произлегува и дилемата во однос на тоа 

дали, во овој случај, и покрај тоа што постојат една главна дел-речени-

ца и три зависни дел-речници (а не само една) кои се однесуваат на 

причината заради која се врши дејството во главната дел-реченица, це-

лата сложена реченица може да се интерпретира како причинска завис-

носложена реченица (ако се прифати дека сврзникот бидејќи е испуш-

тен во другите дел-реченици). Во друг случај, ако не се прифаќа дека 

сврзникот бидејќи е испушен во последната дел-реченица, имајќи го 

предвид присуството на и, може да се каже дека постојат две зависни 

дел-реченици кои се однесуваат на причината на вршење на глаголско-

то дејство и две независни дел-реченици (првата и четвртата дел-рече-

ница). Во овој случај, по пат на реконструкција, со спојување на првата 

со втората дел-реченица се добива причинска зависносложена речени-

ца: Тешка и долготрајна епизода на голема невработеност е застра-

шувачка опција, бидејќи ја разјадува квалификуваната база на еко-но-

мијата, со спојување на првата со третата, исто така, причинска завис-

носложена реченица: Тешка и долготрајна епизода на голема не-врабо-

теност е застрашувачка опција, бидејќи го поткопува човечкиот по-

тенцијал, но со спојувањето на првата со четвртата дел-реченица се до-

бива составна независносложена реченица: Тешка и долготрајна епизо-

да на голема вработеност е застрашувачка опција и го навредува чове-

чкото достоинство. Дали може да се размислува за одделен поттип 

сложени составно-причински реченици? Или, повторно, треба да се зе-

ме предвид номинализацијата, па целата сложена реченица да се сведе 

на сложена реченица со две предикативни јадра, од кои ќе се добие при-

чинска зависносложена реченица: Тешка и долготрајна епизода на го-

лема невработеност е застрашувачка опција, бидејќи ја разјадува ква-

лификуваната база на економијата, поткопувајќи го човечкиот потен-

цијал и навредувајќи го човечкото достоинство. Во трет случај, ако не 

се прифаќа дека сврзникот бидејќи е испуштен во третата-дел реченица, 

со спојувањето на првата и третата дел-реченица се добива сложена 

асиндетонска реченица: Тешка и долготрајна епизода на голема невра-

ботеност е застрашувачка опција, го поткопува човечкиот потенци-

јал. 

7.3. Бесврзнички сложени реченици. Врз основа на тоа дали сложе-

ните реченици содржат сврзник или сврзувачко средство или не, тие се 

делат на синдетонски кои содржат сврзник или сврзувачко средство и 

асиндетонски кои не содржат сврзник или сврзувачко средство. Во сло-

жените асиндетонски реченици, поради отсуството на сврзници или 

сврзувачки средства, отсуствува информацијата за тоа дали станува 

збор за однос на координација меѓу дел-речениците или за однос на 
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субординација, како и информацијата за типот на сложената реченица. 

Со синтаксичката синонимија, дел-речениците може да се постават и во 

однос на координација и во однос на субординација и да се формираат 

различни типови сложени реченици, зашто односот меѓу содржините во 

двете дел-реченици може да се толкува на различен начин. (Синтаксич-

ка синонимија се однесува на тоа дека една иста содржина, може да се 

оформи на различен начин, од две прости реченици со помош на раз-

лични сврзници, се составуваат голем број различни типови сложени 

реченици). Сепак, не може да се определи единствен тип сложена рече-

ница зашто различните сврзници или сврзувачки средства, што може да 

се постават меѓу дел-речениците, се однесуваат на различен тип сложе-

на реченица. Сложените реченици добиени како резултат на синтаксич-

ка синонимија, може да бидат правилни од синтаксичка гледна точка, 

но имајќи ја предвид нивната семантика, се забележува дека некои од 

нив се, а некои не се прифатливи за родените зборувачи на македонски-

от јазик. Тоа, првенствено, зависи од природата на двете дел-реченици 

во сложената бесврзничка реченица, но, исто така, своја улога во оваа 

појава има и видот на функционалниот стил на кој припаѓа бесврзнич-

ката реченица. Според тоа, синтаксичката синонимија има ограничува-

ња на семантички план. Оттука, за да се определи единствен однос меѓу 

дел-речениците во сложената асиндетонска реченица и за да се опреде-

ли нејзиниот тип, треба да се земе предвид односот што се констатира 

меѓу-дел речениците како најверојатен, на пример, дали станува збор за 

спротивставување, или за причинско-последичен однос и сл., па, според 

тоа, сложената асиндетонска реченица да се вклучи како посебна под-

група во рамките на некој од постојните типови сложени реченици, на 

пример, независносложени спротивни асиндетонски реченици, независ-

носложени составни асиндетонски реченици и сл. На пример, во рече-

ниците а) Германците играат пред своја публика, имаат поддршка од 

трибините; б) Насобраните луѓе само подзинуваа со устите, под-за-

мижуваа со очите; в) Дојди, ќе ти помогнам, синтаксичката синоними-

ја има ограничувања на семантички план.  

а) Во реченицата од новинарскиот постил, од гледна точка на состав-

ните реченици, очигледно е дека во сложената асиндетонска реченица 

дејствата се паралелни, еднократни и истовремени, па вообичаено е 

дел-речениците да се поврзат со сврзникот и: Германците играат пред 

своја публика и имаат поддршка од трибините. Поврзувањето на дел-

речениците со сврзникот и за да се означат дејства што следуваат едно 

по друго не е можно, зашто не е можно Германците прво да играат пред 

своја публика, па потоа да добијат поддршка од трибините.  Поврзува-

њето, пак, на дел-речениците со сврзникот и за да се означи дека вто-

рото дејство може да се сфати како последица на првото, особено ако 
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по сврзникот и се постави затоа: Германците играат пред своја публи-

ка и затоа имаат поддршка од трибините, само навидум доведува до 

формирање на семантички правилна реченица. Од гледна точка на син-

таксата реченицата е коректна, но во однос на семантиката се покажува 

ограничување, имено, не е можно Германците да имаат поддршка од 

трибините само затоа што играат пред своја публика. Многу е веројатно 

дека Германците може да имаат поддршка и кога не играат пред своја 

публика. Ако се поврзат дејствата со сврзникот па, а се има предвид 

временската сопоставеност, се гледа дека реченицата образувана со не-

го е синтаксички правилна, но е семантички неприфатлива зашто деј-

ствата не се временски сопоставени. Ако се поврзат дејствата со сврз-

ниците па и та, а притоа се има предвид причинско-последичниот од-

нос, повторно се добива правилна синтаксичка реченица, но само нави-

дум правилна од семантичка гледна точка, зашто дејствата не се наоѓа-

ат во причинско-последичен однос: Германците играат пред своја пуб-

лика, па, та имаат поддршка од трибините. Поради природата на деј-

ствата, во овој случај, не може да се употреби сврзничкиот состав не са-

мо што ... туку и. Оттука, е очигледно дека оваа асиндетонска речени-

ца може да се вклучи во посебна подгрупа, асиндетонски составни ре-

ченици и дека меѓу дел-речениците во неа може да се воспостави однос 

на истовременост. Причинско-последичниот однос иако навидум изгле-

да можен, сепак, не може се прифати. 

б) Во однос на реченицата од уметничколитературниот стил Насоб-

раните луѓе само подзинуваа со устите, подзамижуваа со очите, на 

местото на запирката може да се постави сврзникот и зашто станува 

збор за истовремени дејства: Насобраните луѓе само подзинуваа со ус-

тите и подзамижуваа со очите. Поврзувањето на дел-речениците со 

сврзникот и за да се означат дејства што следуваат едно по друго и деј-

ства меѓу кои постои причинско-последичен однос, не е можно, зашто е 

очигледно дека подзинувањето и подзамижувањето се случуваат во ис-

то време. Сврзникот па не може да се употреби за поврзување на дел-

речениците, зашто дејствата не се временски сопоставени. Сврзниците 

па и та, исто така, не може да се употребат за поврзување на дел-рече-

ниците, зашто дејствата не се наоѓаат во причинско-последичен однос. 

Сврзничкиот состав не само што ... туку и, во овој случај, може да се 

интерпретира како и ... и, што од своја страна, дозволува оваа реченица 

да се вклучи како подгрупа во разделните сложени реченици. Вака сфа-

тен, овој состав може да се употреби за поврзување на овие дел-речени-

ци, при што се добива синтаксички и семантички правилна реченица. 

Оттука, произлегува дека во оваа асиндетонска реченица единствено 

логичен и веројатен е односот со кој се поврзуваат две истовремени деј-



139 

 

ства, па оваа реченица се вклучува во посебна подгрупа, сложени асин-

детонски составни реченици. 

в) Во реченицата, пак, од разговорниот стил, Дојди, ќе ти помогнам, 

може да се забележи следново: природата на дејствата во двете дел-ре-

ченици не дозволува тие да бидат поврзани со сврзникот и за да се озна-

чат истовремени дејства зашто е очигледно дека дејствата не се исто-

времени. Двете дејства, всушност, може да следуваат едно по друго, па 

може да се употреби сврзникот и за таа цел, или, пак, дејствата може да 

се наоѓаат во причинско-последичен однос, па може да се употребат 

сврзниците и придружен со затоа, па и та. Во овој случај, на реченица-

та мора да му претходел разговор што ја покажува таа причина, но, како 

што е познато, разговорниот стил се карактеризира токму со испушта-

ње на информации кои им се познати на зборувачите. 

Сврзничкиот состав, во овој случај, може да се употреби, но првата 

дел-реченица треба да се стави во идно време, па се добива синтаксички 

и семантички правилна реченица, која е карактеристична за разговорни-

от стил. Ако се прифати интерпретацијата на овој состав како и ... и, ре-

ченицата може да се вклучи како подгрупа на разделните сложени рече-

ници. Значи, и оваа реченица може да се вклучи во посебна подгрупа 

составни асиндетонски реченици. Синтаксичката синонимија на разли-

чен начин се рефлектира низ функционалните стилови, односно сите 

реченици може да се вклучат во посебна подгрупа составни асиндетон-

ски реченици и синтаксичката синонимија во зависност од функционал-

ниот стил покажува ограничувања на семантички план поради природа-

та на дејствата. Или, друг пример,  

а) Во реченицата од новинарскиот потстил, на местото од запирката 

не може да се постави ниту еден од сврзниците карактеристични за за-

висносложените временски реченици, затоа што во прашање доаѓа се-

мантиката на реченица. Познато е дека во овие сложени реченици, дел-

речениците се разгледуваат од гледна точка на времето на вршење на 

дејствата во нив. Зависната дел-реченица го изразува, всушност, време-

то на вршење на дејството од главната дел-реченица и таа претставува 

прилошка определба за време во однос на главната дел-реченица. При-

родата на дејствата во оваа сложена реченица не се доведува во врска 

со времето на вршење на дејството, зашто не е логично одреден фуд-

балски тим да игра пред своја публика кога, штом, додека, дури има 

поддршка од публиката. Воопшто не е прифатливо сврзниците пред да, 

откако, откога да се постават на местото од запирката, зашто се доби-

ваат бесмислени реченици. Според тоа, оваа реченица, иако синтаксич-

ки е коректна, од семантичка гледна точка не може да се вклучи во по-

себна подгрупа зависносложени временски асиндетонски реченици.  
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б) Реченицата од уметничколитературниот стил, покажува дека пос-

тојат други можности во однос на реченицата од новинарскиот потстил. 

На местото на запирката не може да се постават сврзниците карактерис-

тични за зависносложените временски реченици, зашто, иако од гледна 

точка на синтаксата оформените реченици се прифатливи, се засегнува 

нивната семантика, односно речениците немаат смисла. Отстапување се 

согледува само кај сврзниците додека и дури, кои може да се постават 

на местото на запирката, а, во прилог на ова се наоѓа констатацијата де-

ка овие сврзници поврзуваат дејства што се случуваат истовремено. На 

овој начин, оформената реченица со овие сврзници се поврзува со неза-

висносложените составни реченици поврзани со сврзникот и, со кој, ис-

то така, се поврзуваат истовремени дејства. Оттука, оваа реченица може 

да се вклучи во посебна подгрупа зависносложени временски бесврзни-

чки реченици, но, треба да се имаат предвид само овие два сврзника.  

в) Природата на дејствата во дел-речениците од сложената асинде-

тонска реченица од разговорниот стил дозволува на местото на запир-

ката да се стават скоро сите сврзници карактеристични за зависносло-

жените временски реченици. Оформените реченици се коректни и од 

синтаксичка и од семантичка гледна точка: Дојди кога, штом, откако, 

откога, ќе ти помогнам и во нив до израз доаѓа истовременост на деј-

ствата, моментално вршење на дејствата, следување на дејството на 

главната дел-реченица по дејството на зависната дел-реченица во завис-

ност од значењето на сврзникот. На пример, Дојди кога ќе ти помог-

нам, значи дека доаѓањето треба да се случи во моментот кога ќе биде 

укажана помошта. Сврзниците пред да, дури да и додека да, може да се 

постават на местото на запирката, но, во тој случај, во втората дел-рече-

ница, треба да се отстрани честичката ќе, па оформените реченици ги 

добиваат сите карактеристики на зависносложените временски речени-

ци поврзани со нив. Ограничување покажуваат само сврзниците што-

туку и тукушто, кои, иако го нагласуваат моментното вршење на деј-

ството, како и штом, не може да се употребат на местото на запирката, 

зашто според родените зборувачи на македонскиот јазик, речениците 

оформени со нив немаат смисла. Според тоа,  оваа реченица, може да се 

вклучи во посебна подгрупа зависносложени временски асиндетонски 

реченици, со веќе споменатите ограничувања.  

 

7.3. Активности: Во текстот: 1. а) во секоја сложена реченица опре-

делете ги дел-речениците; б) определете го видот на дел-речениците; в) 

направете синтаксичка анализа на речениците од кои се состои сложе-

ната реченица; 2. најдете сложена реченица од весник, книга и сл. и 

според примерите дадени погоре, направете синтаксичка анализа. Имај-

те ги наум сите можности.   
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...Доне не го прифати предизвикувањето. И Парис многу не инсис-

тираше. Свирипиле едно, мислеше Доне, лесно ти е тебе, ја имаш пред 

себе партијата и се колнеш во неа како во жена, а ете јас, таа ништо не 

ми е, нити јас ѝ сум нешто во секое време можам да потпишам дека се 

откажувам од неа, ама види, зошто да потпишам кога ништо не ме врзу-

ва со неа, а после ќе излезе дека сум се откажал од страв. Јас нема од 

што да се откажувам. Ти не знаеш дека пред да ме повикаат внатре пот-

пишав во мислите дека се откажувам од својата жена и тоа од пуст ина-

ет, зашто ја сонував како во црква ми го фрла прстенот венчален а ти ме 

пречекуваш и ме прашуваш дали сум го посрамотил човекот што го но-

сам под капата! Кој човек бре? Каков човек! Кога фатија топли и за-

душни ветрови, ги построија и ги вратија пак назад, во првиот баталјон. 

Само овој пат се враќаа во поголем број. Доне се радуваше во себе што 

ги враќаат во првиот баталјон. Навистина од храна ќе имаат само една 

харинга на ден, а вода – двесте грама, ама ќе го види Христос, ќе си по-

зборуваат за секакви работи, за обични нешта... („Црно семе“ – Т. Геор-

гиевски);  

...Се собираме и се џариме, побелени во лицата. Обружани со плева 

на косата, на веѓите, на носот, на алиштата. Сите зборуваме за лекови 

против болести што напаѓаат од секаде. И што можат да траат со месе-

ци, со години. Веќе никој не го споменува катранот и лукот, варта и 

тревјето. Селото веќе баздеше од преџвакани лукови, труеше, корнеше. 

Устите ни горчат и од планински чајови. Издишката ни стана бела, како 

слана, како пепел. И така и куќите: ту ни поцрнуваат, ту ни побелуваат. 

Ќе донесе Доксим Тренчески катран и ние ќе ги измачкаме вратите, до-

биците а кога ќе видиме дека катранот не помага, почнуваме да се варо-

суваме. Гаснеме вар во дупки, во котли, во корита, во копанки... („Пи-

реј“ – П. М. Андреевски);  

...Влегуваме во шумата, се пикаме под дрвјата, под буките. Буките 

крцкаат, им пука кората, им подгоруваат лисјата. Венат, како што вене-

ме ние во лицето од силното сонце. И се гледаме така: луѓе, животни, 

дрвја, бубачки. Се гледаме занемени, замаени, уплашени. Не знаеме ка-

ко да си помогнеме. Кога чуја козарите од што бегаме, почнаа и тие да 

бегаат. Ние бегаме од болеста, а козарите бегаат од нас. Леле, колкава 

бркотница стана после. Цела шума ѕвечи. Забораваме дека треба да 

молчиме, ѕвонец да не се слуша. Козарите ги забираат козите и ги брка-

ат подалеку од нас. Ама кај можеш толку булуци да претераш, да скри-

еш. Некој рече дека козјото млеко било лековито и ние почнавме да ги 

фаќаме заделените кози... („Пиреј“ – П. М. Андреевски); 

...Пак бегам. А кога почна да се замрачува, почнаа и нозете да ми 

натежнуваат. Како од кал да ги вадам. Нозете не се креваат, а сон ме на-

долува. Ми е страв да не пуштам корен во земјата. Очите сами ми се 
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затвораат. Да можам би си ставил потпори на клепките. Да не ми паѓа-

ат, како што паѓам и јас. Ќе удрам во нешто, ќе се подразбудам и пак 

одам. Месечината грее, ама ладно ме студенка. Ми помага само сенка-

та. Оти сенката иде со мене, по мене. Не ме остава да бидам сосема сам. 

И така: одам, заспивам и паѓам, паѓам и се разбудувам и пак одам и пак 

спијам. Тогаш ми се стори дека слободата е најголема во сонот и дека 

најмногу се исплатува да се бориш за сонот, за едно човечко заспивање, 

наспивање. И разбрав тогаш како се спие исправено, на одење... („Пи-

реј“ – П. М. Андреевски). 

 

8. СИНТАКСИЧКА АНАЛИЗА НА РЕЧЕНИЦИ 

 

При синтаксичката анализа, во реченицата треба да се идентифику-

ваат членовите на нејзината граматичка структура, како и кратките за-

менски форми, зашто тие учествуваат во удвојувањето на предметот. 

Другите елементи во реченицата, се подведуваат под морфолошката 

анализа. 

 

...Пред Доне стоеше војник со автомат и внимаваше да не си ја раз-

лабави снагата од вретената. Сонцето безмилосно се качуваше и расте-

ше во голото небо. Зраците му се пикаа насекаде во снагата и тој ги ис-

пушташе последните води донесени од вториот баталјон. Мислата му 

талка по сите денови, ама така без цел. Тој е тука за да отвори уста, но 

што да каже? Дека онде го прескокна рафалот пред митралезот? Или ка-

ко остана жив меѓу тие куршуми што фрчеа од сите страни? Побегна од 

сите прашања што му се роеја, го побара Христос во мислите кога веќе 

не може навистина да го пронајде. Што е со неговиот пријател? Зошто 

се вртеше околу црквата? Го мачеа само две работи: дали го скршија и 

дали се разочара во светците што ги набесиле по црквата? И додека та-

ка размислуваше, стана свесен дека некои работи околу него се веќе из-

менети. Дали небото се замати од нешто или морето ја разбуди мократа 

животинка? И кога се врати од мислите, кога го прекина разговорот со 

Христос, виде дека на местото од она момче со автомат, сега стои Мар-

ко со ист таков автомат и си гледа во врвовите на чевлите... 

 

1. Пред Доне стоеше војник со автомат и внимаваше да не си ја раз-

лабави снагата од вретената.  

Прва > Пред Доне стоеше војник со автомат > прирок – стоеше – 

прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет 

– војник со автомат; предлошки предмет – пред Доне; 

Втора > и внимаваше > внимаваше – прост глаголски прирок прет-

ставен со проста глаголска форма; и – сврзник; 
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Трета > да не си ја разлабави снагата од вретената > прирок – не раз-

лабави  – прост глаголски прирок претставен со проста глаголска фор-

ма; подмет – Доне; директен предмет – снагата од вретената; кратка за-

менска форма за директен предмет – ја; удвоен директен предмет – ја ... 

снагата од вретената; да – честица-сврзник; 

 

2. Сонцето безмилосно се качуваше и растеше во голото небо. 

Прва  > Сонцето безмислосно се качуваше > прирок – се качуваше – 

прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет 

– сонцето; ПО за начин – безмилосно; 

Втора > и растеше во голото небо > прирок – растеше – прост гла-

голски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет – сонцето 

од првата дел-реченица; ПО за место – во голото небо; и – сврзник; 

 

3. Зраците му се пикаа насекаде во снагата и тој ги испушташе пос-

ледните води донесени од вториот баталјон.  

Прва > Зраците му се пикаа насекаде во снагата  > прирок – се пикаа 

– прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма;  под-

мет – зраците; ПО за место – насекаде во снагата; му – кратка заменска 

форма за индиректен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој;  

Втора > и тој ги испушташе последните води донесени од вториот 

баталјон >  прирок – испушташе – прост глаголски прирок претставен 

со проста глаголска форма; подмет – тој; директен предмет – последни-

те води донесени од вториот баталјон; ги – кратка заменска форма за 

директен предмет од личната заменка за 3л. множ., тие; удвоен дирек-

тен предмет – ги ... последните води донесени од вториот баталјон; и – 

сврзник; 

 

4. Мислата му талка по сите денови, ама така без цел.  

Прва > Мислата му талка по сите денови > прирок – талка – прост 

глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет – мис-

лата; ПО за место/предлошки предмет – по сите денови; му – кратка за-

менска форм за индиректен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој;  

Втора > ама така без цел > прирок – талка од првата дел-реченица – 

прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет 

– мислата од првата дел-реченица; ПО за начин – така без цел; ама – 

сврзник; 

 

5. Тој е тука за да отвори уста, но што да каже?  

Прва > Тој е тука > прирок – е тука – прост глаголско-именски при-

рок претставен со глагол копула и прилог; подмет – тој;  
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Втора > за да отвори уста >  прирок – отвори – прост глаголски при-

рок претставен со проста глаголска форма; подмет – испуштен, се под-

разбира дека е тој; за да – сврзник; да – честица-сврзник; 

Трета > но што да каже > прирок – каже – прост глаголски прирок 

претставен со проста глаголска форма; подмет, испуштен, тој; но – 

сврзник; да – честица-сврзник;  

 

6. Дека онде го прескокна рафалот пред митралезот?  

Една реченица > прирок – прескокна – прост глаголски прирок, 

претставен со проста глаголска форма; подмет – испуштен, тој; дирек-

тен предмет – рафалот; го – кратка заменска форма за директен предмет 

од личната заменка за 3л. едн., тој; удвоен директен предмет – го ... ра-

фалот; предлошки предмет/ПО за место – пред митралезот; ПО за место 

– онде; дека – сврзник;  

  

7. Или како остана жив меѓу тие куршуми што фрчеа од сите стра-

ни?  

Прва > Или како остана жив меѓу тие куршуми > прирок – остана 

жив – прост глаголско именки прирок, претставен со глагол копула ос-

тана и именски збор; подмет – испуштен – тој;  ПО за место – меѓу тие 

куршуми; или – сврзник; 

Втора > што фрчеа од сите страни > прирок – фрчеа – прост глагол-

ски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет – што, покрај 

тоа што е сврзувачки збор, има улога на подмет, а се однесува на кур-

шуми од првата дел-реченица; ПО за место – од сите страни;  

 

8. Побегна од сите прашања што му се роеја, го побара Христос во 

мислите кога веќе не може навистина да го пронајде.  

Прва > Побегна од сите прашања > прирок – побегна – прост гла-

голски прирок претставен со проста глаголска форма, подмет – испуш-

тен – тој; предлошки предмет – од сите прашања; 

Втора > што му се роеја > прирок – се роеја – прост глаголски при-

рок претставен со проста глаголска форма; подмет – што покрај улога 

на сврзувачки збор е и подмет, а се однесува на сите прашања од првата 

дел-реченица; му – кратка заменска форма за директен предмет од лич-

ната заменка за 3л. едн., тој;  

Трета > го побара Христос во мислите > прирок – побара – прост 

глаголски прирок, претставен со проста глаголска форма; подмет – ис-

пуштен – тој; директен предмет – Христос; го – кратка заменска форма 

за директен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој; удвоен дирек-

тен предмет – го ... Христос; ПО за место – во мислите; 
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Четврта > кога веќе не можеше навистина да го пронајде > прирок – 

не можеше да пронајде – сложен глаголски прирок претставен со мода-

лен глагол и да-конструкција; подмет – испуштен – тој; ПО за начин – 

навистина; сврзник – кога;  

 

9.  Што е со неговиот пријател?  

Една реченица > прирок – е, со значдење се случува, значи прост 

глаголски прирок, претставен со проста глаголска форма; предлошки 

предмет – со неговиот пријател;  

 

10. Зошто се вртеше околу црквата?  

Една реченица > прирок – се вртеше – прост глаголски прирок прет-

ставен со проста глаголска форма; подмет – испуштен – тој; предлошки 

предмет/ ПО за место – околу црквата;  

 

11. Го мачеа само две работи: дали го скршија и дали се разочара во 

светците што ги набесиле по црквата?  

Прва > Го мачеа само две работи > прирок – мачеа – прост глагол-

ски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет –  две рабо-

ти; само – честица; го – кратка заменска форма за директен предмет од 

личната заменка за 3л. едн., тој; го ... Доне (се подразбира) – удвоен ди-

ректен предмет;  

Втора > дали го скршија > прирок – скршија – прост глаголски при-

рок претставен со проста глаголска форма; подмет – испуштен – тие; го 

– кратка заменска форма за директен предмет од личната заменка за 3л. 

едн., тој;  

Трета > дали се разочара во светците > прирок – се разочара – прост 

глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет – ис-

пуштен – тој; предлошки предмет – во светците;  

Четврта > што ги набесиле по црквата > прирок – набесиле – прост 

глаголски прирок претставен со сложена глаголска форма; подмет – 

што покрај улога на сврзувачко средство, има функција и на подмет, а 

се однесува на светците, односно тие; ПО за место – по црквата; 

 

12. И додека така размислуваше, стана свесен дека некои работи 

околу него се веќе изменети.  

Прва >  И додека така размислуваше; додека – сврзник; прирок – 

размислуваше – прост глаголски прирок претставен со проста глаголска 

форма, подмет – испуштен – тој; ПО за начин – така;  

Втора > стана свесен > прирок – стана свесен – прост глаголско-и-

менски прирок, претставен со глагол копула  и именски дел; подмет – 

испуштен – тој;  
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Трета > дека некои работи околу него се веќе изменети > прирок – 

се изменети – прост глаголско-именски прирок, претставен со глагол 

копула и именски дел (глаголска придавка); подмет – некои работи; 

предлошки предмет – околу него; сврзник – дека; 

 

13. Дали небото се замати од нешто или морето ја разбуди мократа 

животинка?  

Прва > Дали небото се замати од нешто > прирок – се замати – 

прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет 

– небото; предлошки предмет – од нешто;  

Втора > или морето ја разбуди мократа животинка > прирок – разбу-

ди – прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; 

подмет – морето; директен предмет – мократа животинка; ја – кратка 

заменска форма за директен предмет од личната заменка за 3л. едн., таа; 

удвоен директен предмет – ја ... мократа животинка; или – сврзник; 

 

14. И кога се врати од мислите, кога го прекина разговорот со Хрис-

тос, виде дека на местото од она момче со автомат, сега стои Марко со 

ист таков автомат и си гледа во врвовите на чевлите...  

Прва > И кога се врати од мислите > прирок – се врати – прост гла-

голски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет – испуш-

тен – тој; предлошки предмет – од мислите;сврзник – кога; 

Втора > кога го прекина разговорот со Христос > прирок – прекина 

– прост глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; под-

мет – испуштен – тој; директен предмет – разговорот; го – кратка за-

менска форма за директен предмет од личната заменка за 3л. едн., тој; 

удвоен директен предмет – го ... разговорот; предлошки предмет – со 

Христос; сврзник – кога; 

Трета > виде > прирок – виде  – прост глаголски прирок претставен 

со проста глаголска форма; 

Четврта > дека на местото од она момче со автомат, сега стои Марко 

со ист таков автомат > прирок – стои – прост глаголски прирок претста-

вен со проста глаголска форма; подмет – Марко; предлошки предмет – 

со ист таков автомат; ПО за место – на местото од она момче со авто-

мат;  ПО за време – сега; дека – сврзник;  

Петта > и си гледа во врвовите на чевлите > прирок – гледа – прост 

глаголски прирок претставен со проста глаголска форма; подмет – Мар-

ко;  си – кратка заменска форма за индиректен предмет; во врвовите на 

чевлите – ПО/предлошки предмет.  
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1.  ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

 

1.1. Поим. Лексикологијата е научна дисциплина што се занимава 

со проучување на составот на зборовите во еден јазик. Таа ги разгледу-

ва зборовите како единици на речникот (лексиката) на еден јазик (збо-

ровен фонд). Промените што се случуваат во јазикот, како резултат на 

општествено-политичките, економските, културните и др. промени, се 

најочигледни во лексиката. Голем број зборови се употребуваат многу 

долго, некои кратко се задржуваат во речникот, некои имаат широка 

употреба, некои потесна. Во јазикот постојано навлегуваат нови зборо-

ви, некои зборови го прошируваат своето значење, некои го стеснуваат, 

некои ја губат својата актуелност и постепено преминуваат во пасивни-

от речник (зборови што не се користат често од зборувачите на еден ја-

зик, туку се ограничени на употреба во одделни литературни дела, во 

разговорниот јазик итн., односно имаат стилска употреба, на пример, 

севда за љубов). Голем број зборови се домашни, но голем е и бројот на 

зборови што се позајмени од туѓите јазици. 

1.2.  Збор – лексичко и граматичко значење. Зборот е јазична еди-

ница со своја форма и содржина. Формата се однесува на низата гласо-

ви што го сочинуваат тој збор, а соржината на неговото значење. Зборот 

има лексичко и граматичко значење. Лексичкото значење произлегува 

од поврзаноста на една низа од гласови со одреден предмет или појава. 

Тоа е основно и конкретно значење. На пример, низата гласови к-л-у-п-

а се поврзува со предметот клупа што има сопствено значење. Носител 

на лексичкото значење е основниот дел на зборот или основа. Грамати-

чкото значење е поопшто и апстрактно и внесува дополнителни инфор-

мации кон лексичкото значење. Граматичко значење, на пример, е зна-

чењето на родот, бројот, лицето, времето и сл. Граматичкото значење се 

изразува со наставки (флексија). На пример, во зборот клупа, основниот 

дел на зборот или основата е клуп- и во него е присутно лексичкото зна-

чење што се однесува на значењето на овој предмет. Флексивната нас-

тавка -а внесува дополнителна информација кон лексичкото значење, 

односно покажува род и број. Или, во зборот клупите, основата е клуп- 

и таа е носител на лексичкото значење. Флексивни наставки има две и 

тие го покажуваат граматичкото значење, -и покажува множинска фор-

ма, а -те определеност на зборот. Полнозначните зборови имаат и лек-

сичко и граматичко значење, а службените само граматичко.  

 

1.3. Активности: Изберете статија од весник и изделете ги именки-

те. Потоа, покажете го лексичкото и граматичкото значење на тие имен-

ки. 
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2. Лексичко значење на зборовите. Зборовите што имаат едно зна-

чење се еднозначни зборови. Поголем број од термините (зборови што 

служат за точно и прецизно именување на поими, предмети или појави 

од науката, техниката и културата, на пример, хипертензија) како и збо-

ровите со конкретно значење (маса, велоспипед) се еднозначни. Голем 

број зборови имаат две, три и повеќе значења, што се гледа од Толков-

ниот речник на македонскиот јазик или од контекстот во кој тие се упо-

требуваат. На пример, зборот глава означува: 1. Дел од тело на човек 

или животно; 2. Дел од книга; 3. Дел од шајка, 4. Највозрасниот член во 

семејството. 

2.1. Видови лексички значења  
2.1.1. Директно и преносно значење. Со директното значење не-

посредно се изразува предметот или појавата, на пример, куќа, гума, ра-

ка. Преносното значење уште се вика метафорично и се изразува пос-

редно со други значења на истиот збор. На пример, зборот горчлив во 

составот горчлив сируп има директно значење што произлегува директ-

но од својството на сирупот. Но во составот горчлив живот, зборот 

горчлив има преносно значење. 

2.1.2. Конкретно и апстрактно значење. Конкретното значење се 

однесува на предмети и појави што се реално присутни во стварноста, 

што може да се видат, допрат или чујат, на пример, куќа, песна. Ап-

страктното значење се однесува на нешто што е нематеријално (не мо-

же да се види, допре, чуе), но се се сфаќа како поим или претстава во 

мислите, на пример, храброст, среќа, слобода. 

2.1.3. Синоними. Синонимите се зборови што имаат различен гла-

совен состав, но слично или исто значење, на пример, храбар – јунак – 

силен – смел. Овие зборови имаат слично значење, а се разликуваат спо-

ред функционалниот стил во кој се употребуваат и затоа се нарекуваат 

делумни синоними. Целосни синоними се зборови што независно од 

стилот на употреба имаат исто значење, на пример, ракоплеска – аплау-

дира. Синоними најчесто се создаваат со создавање на нови зборови 

или со нивно навлегување од други јазици, со навлегување на дијалект-

ни и жаргонски зборови во стандардниот јазик, на пример, непријател – 

душман. 

2.1.4. Хомоними. Хомонимите се зборови што имаат ист гласовен 

состав, но различно значење. На пример, блок (за цртање) и блок (за 

градење). Во овој случај, не станува збор за повеќезначност на зборот 

блок. Постои разлика меѓу хомонимно значење и повеќезначност. Кај 

повеќезначните зборови, во другите значења секогаш постојат слични 

или сродни признаци, својства, функции. Кај хомонимите значењето е 

сосема различно. На пример, зборот крило има повеќе значења: 1. Дел 

од тело; 2. Дел од авион; 3. Играч во спортот и сл. Второто и третото 



149 

 

значење се развиени врз основа на сличноста на пример, на крилото на 

инсектот со крилото на авионот. Во случајот со блок станува збор за 

значења меѓу кои нема никаква врска. Хомонимите се делат, исто така, 

на целосни и делумни. Целосни хомоними се зборовите што гласовно 

се совпаѓаат во сите форми на зборот. Коса (глава) и коса (алатка) има-

ат исти форми, на пример, косата, коси, косите, косиве. Делумни хомо-

ними се оние зборови кои гласовно се совпаѓаат во одделни, а не во си-

те форми. На пример, град (населено место) и град (врнеж). Од град 

(населено место) се изведуваат следниве форми: градот, градов, гра-

дон, градови, градовите, градовиве, градовине, гратче. Од град (вр-

неж), не може да се образува множина, па според тоа нема совпаѓање 

во сите форми, туку само во одделни и станува збор за делумни хомо-

ними. 

2.1.5. Антоними. Антонимите се зборови што имаат спротивно зна-

чење. Антонимите се среќаваат кај именките, придавките и кај глаголи-

те, на пример, ден – ноќ, црно – бело, зборува – молчи. Кај зборовите 

што имаат ист корен, антонимијата може да се изрази и со негацијата 

не, на пример, пријател – непријател, среќен – несреќен, но и со други 

префикси што имаат спротивно значење (домашни и туѓи), како, без-, 

аб-, а-, дис-, анти-, на пример, нормален – абнормален, континуитет – 

дисконтинуитет, фашист – антифашист, морален – аморален. 

2.1.6. Пароними. Паронимите се многу важни за јазичната компе-

тенција. Паронимите се зборови што имаат сличен гласовен состав 

(форма), но различно значење (содржина). Паронимите припаѓаат на 

различни зборовни групи, односно тие може да бидат именки, придавки 

и глаголи. Во науката, постои пошироко и потесно сфаќање за парони-

мите. Во поширока смисла, пароними се сите зборови со сличен звуков 

состав што имаат различно значење, независно од морфолошкиот корен 

(основата) од кој се изведени. Според ова сфаќање, пароними се, на 

пример, акцентира – акцептира; адресат – адресант – адресар; венеч-

ни – венчани; здржува – здружува; комбинација – комуникација; крити-

чки – критични; детални – дентални; дипломска – дипломатска; дија-

лектен – дијалектички; дијалектика – дијалектологија; статус – ста-

тут; суштество – сушност; факт – фактор; озборувач – озборуван; 

романизам – романтизам; сеф – сенф; наградува – надградува; ненадеј-

но – ненајдено; поетско – поетично; текст – тест; семенар – семинар; 

салонит – селенит; стационер – стационар; почини – потчини; свику-

вале – свикнувале; отпочнеме – отпочинеме; упрости – упропасти; ин-

тегрира – интригира; посвети – просвети; парафира – параграфира; 

фактура – фрактура; метална – ментална. При употребата на парони-

мите, треба да се внимава тие да не се мешаат во јазичната практика, 

зашто се добиваат искази што немаат смисла. Меѓутоа, поширокото 
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сфаќање за паронимите, не ја објаснува природата на паронимијата во 

целост. Малку е веројатно дека академски граѓанин на 21 век, ќе го по-

меша значењето на горенаведените пароними и дека може да ги употре-

би во погрешен контекст. Според потесното сфаќање за паронимите, 

пароними се само оние зборови што имаат сличен звуков состав и раз-

лично значење, но имаат и ист морфолошки корен (основа). Значи, ста-

нува збор првенствено за изведени зборови. На пример, во паронимска-

та двојка цивилизациски – цивилизиран, цивилизациски се однесува на 

цивилизација, па според тоа не може да се каже цивилизациски дијалог, 

зашто тоа значи дека се води дијалог за некоја цивилизација. Правилно 

е да се каже цивилизиран дијалог, што, всушност, значи дека се води ди-

јалог меѓу две цивилизирани страни. Во случајот, станува збор за збо-

рови што потекнуваат од иста основа, за изведени зборови, но нивното 

значење, како што е веќе споменато погоре, јасно се разликува. Коренот 

(основата) од кој се изведени овие зборови е ист, но има различни су-

фикси и, всушност, тие суфикси го внесуваат новото значење по што се 

разликуваат  двата збора. Други примери, информатички – информаци-

ски, при што информатички се однесува на науката информатика, а ин-

формациски на информација. Или, кожен – кожест при што кожен 

има значење што е направен од кожа, а кожест, што личи на кожа. 

Според тоа, овие пароними претставуваат една група пароними, што се 

нарекуваат целосни. Целосните пароними се изведени од ист корен (ос-

нова) со различни суфикси и во нив значењето е целосно разграничено. 

Втора група пароними, претставуваат паронимите што се изведени од 

ист корен (основа) и што имаат сличен состав, во кои семантичкото раз-

граничување на двете значења не е завршено во целост, како резултат 

на што тие се приближуваат по своите значења. На пример, диетален 

(што е наменет за диета, на пример, храна, пијалак) и диететски 

(што се однесува на диететика). Овој вид пароними најповеќе се ме-

шаат во јазичната практика. Третата група пароними се нарекуваат лаж-

ни пароними. Лажни пароними се оние зборови што се изведени од ист 

корен, што имаат сличен звуков состав, но сосема исто значење. На 

пример, редукциски и редукционен. Значењето на двете единици е што 

се однесува на редукција. Според тоа, тие, всушност, се доближуваат на 

некој начин до синонимите. 

 

2.2. Активности: Избере статија од весник или дел од уметничко 

дело. Изделете ги именките и глаголите. За секој од изделените зборо-

ви, наведете синоними, хомоними, антоними и пароними (доколку пос-

тојат). Исто така, определете дали имаат директно или преносно значе-

ње. 
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2.3. Активности: Дадени се паронимски двојки и тројки. Класифи-

цирајте ги според поделбата дадена погоре и објаснете го нивното зна-

чење. Составете реченици во кои ќе ги употребите зборовите од паро-

нимската двојка или тројка.  Послужете се со ТРМЈ. 

Забен – забест – заблест, звучен – звуков, златен – златест, зрнен – 

зрнест, ѕвезден – ѕвездест, иглен – иглест, изворски – изворен, изолаци-

онен – изолациски, илјаден – илјадит,  индукциски – индукционен, ин-

кубациски – инкубационен, институтски – институционален, информа-

тивен – информациски, испитен – испитувачки, јагленен – јагленов, ја-

годин – јагодов – јагодест, јадрен – јадров, јастребов – јастребовски, ју-

билеен – јубиларен, јуначки – јунаков, кадифен – кадифест, калориски – 

калоричен, каменен – каменит – камнелив, канализациски – канализа-

ционен, кандидациски – кандидационен – кандидатски, капинлив – ка-

пинов, кардиналски – кардинален, категоријален – категориски – кате-

горичен, кашав – кашен – кашест, квалификациски – квалифационен, 

кикотен – кикотлив, коалициски – коалиционен, кодификациски – коди-

фикационен, комисиски – комисионен, компензациски – компензацио-

нен, конгруенциски – конгруентен, конзулски – конзуларен, конкурен-

тен – конкурентски, консонантен – консонантски, коренест – коренит – 

коренов, коскен – коскест, критички – критични, лескин – лесков. 

3. Зборовниот состав на македонскиот јазик. Развојот на јазикот е 

најтесно поврзан со сите промени што се случуваат во општеството и 

со цивилизацискиот развој на човекот. Лексиката на еден јазик постоја-

но се менува, но тоа е неопходност зашто јазикот мора да одговори на 

потребите на своите корисници. Под зборовен состав (лексика) се под-

разбираат сите зборови во еден јазик. Но во ниту еден момент не може 

точно да се определи вкупниот број на сите зборови што ги има еден ја-

зик. Значи, и Речникот не го покажува вкупниот број на зборови што ги 

има македонскиот јазик, зашто јазикот е отворен систем и постојано се 

менува.  

3.1. Лексиката според процесот на обновување. Јазикот е многу-

функционален систем кој постојано се менува, а тие промени се најочи-

гледни во речникот. Развитокот на јазикот неизбежно е врзан за непре-

кинливиот процес на обновување и збогатување на зборовниот состав 

на јазикот. Со текот на времето, голем број зборови застаруваат, некои 

развиваат ново значење. Според процесот на обновување се изделуваат:  

3.1.1. Архаизми. Архаизмите се зборови што се застарени по своја-

та форма или по своето значење. За овие зборови постојат синоними во 

стандардниот јазик, на пример, севда застарува и како синоним се упо-

требува зборот љубов. Или, еким – лекар. Архаизмите сè уште се упо-

требуваат во разговорниот стил, како и во уметничката литература во 

кои имаат сопствена функција.   
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3.1.2. Историзми. Историзмите се зборови што означуваат предме-

ти, појави и поими кои ги нема во секојдневниот живот. За нив не пос-

тојат синоними во стандардниот јазик. На пример, зборот кмет во 

Средниот век означувал слободен или неслободен селанец што не смеел 

да се сели од земјата на феудалниот господар што ја обработувал. Зна-

чи, зборот означува поим од историјата што денес веќе не постои. Мо-

же да се бара одредена синонимија со зборот градоначалник, меѓутоа 

двата поима не се исти затоа што означуваат различни општествени 

системи.  

Историзмите многу тешко се разликуваат од архаизмите, па може да 

се каже дека историзмите се еден вид архаизми. Но јазикот е отворен 

систем, а тоа значи дека зборови што застареле може повторно да се по-

јават во речникот, доколку се актуализираат предметите, поимите и по-

јавите што тој ги означувал. На пример, зборот муфтија има значење 

главен верски поглавар на одреден простор што се вика муфитлак. Од 

оваа гледна точка, оваа лексема е историзам, затоа што во нашиот опш-

тествен систем овој поим не постои. Оваа лексема е, исто така, и архаи-

зам, затоа што го исполнува едниот услов за зборот да биде архаизам, а 

тоа е да е застарен по своето значење. Негов синоним е зборот поглавар. 

Од друга страна, Македонија е мултикултурна и мултиетничка заедни-

ца во која живеат и припадници на муслиманската вероисповед, па де-

нес, повторно е актуелна оваа единица во речникот, зашто постои муф-

тија на Исламската верска заедница, кој има различни надлежности, на 

пример, ги толкува исламските норми, се грижи за заштита на правата 

на муслиманите и сл. Лексемата муфтија е и турцизам, па оттука, една 

лексичка единица, може во исто време да биде турцизам, архаизам, ис-

торизам, но и лексичка единица од активниот фонд на јазикот. Ова е 

повторно потврда за неминовниот развој на јазикот. Историзмите, со 

своето основно значење, се употребуваат во историската и во уметни-

чката литература. 

3.1.3. Неологизми. Неологизмите најчесто се дефинираат како но-

восоздадени зборови, кои сè уште не навлегле во активниот речник. Но 

не е лесно да се дефинира што се подразбира под неологизам поради 

фактот што, во речниците и во литературата, постојат низа недослед-

ности при нивното дефинирање, воедно не постои единствена дефини-

ција, а на нивното значење се укажува на различен начин. Во најголем 

број извори, неологизмите се поврзуваат со нов збор, нов израз или но-

во значење на даден збор во јазикот. Во некои извори, се среќава и тер-

минот кованица.  

Истражувањата за неологизмите налагаат предвид да се земе вре-

менскиот и лексикографскиот критериум (присуството или отсуството 

на новиот збор во Речникот). Иако временскиот критериум не е особено 
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прецизен, тој многу помага за определувањето на една лексичка едини-

ца како неологизам. Имено, се истакнува дека за зборот повеќе да не се 

смета за неологизам, тој мора да биде разбран од поголем дел од насе-

лението како валиден збор, а за тоа да случи зборот мора да биде во 

општа употреба, приближно барем една генерација, односно во период 

од 15 до 20 години. Имајќи ги предвид овие два критериума, секој јазик 

има сопствен корпус од неологизми. Во домашната литература, особено 

во учебниците по македонски јазик за сите степени на образование, ка-

ко неологизми се наведени голем број збор, кои, всушност, од денешна 

гледна точка, не се неологизми. На пример, компјутер, миксер, видео, 

автомеханичар, дијаспора не се неологизми затоа што дел од нив се ре-

гистрирани и во РМЈ, а сите се регистрирани во ТРМЈ. Некои од нив не 

се приутни во РМЈ, но се приутни во ТРМЈ, што наведува на фактот де-

ка до извесен период од регистрирањето во ТРМЈ, тие имале улога на 

неологизми, но потоа почнала нивна поширока употреба и тие навлегле 

во општиот речник на македонскиот јазик.   

Постојат повеќе групи неологизми, според начинот на кој се созда-

ваат, и тоа: а) семантички неологизми се создаваат кога даден збор од 

општа употреба добива сосема ново значење. Од денешна гледна точка, 

како и во однос лексикографскиот критериум (присуство или отсуство 

од речниците), произлегува дека таква лексичка единица во македон-

скиот јазик е крт со значење предавник. Ова значење не е регистрирано 

во ТРМЈ; б) неологизми – заемки од туѓи јазици (најчесто од англиски-

от) се создаваат кога нов збор се позајамува заедно со појавата или 

предметот. Ваков вид неологизми, имајќи ги предвид двата критериума 

се конзола со значење поврзано со компјутерските игри, како и ајфон; 

в) неологизми меѓународни зборови се создаваат кога новиот збор (по-

зајмен или навлезен) е, всушност, меѓународен збор. Меѓународните 

зборови, пак, се употребуваат во поголем број јазици и најчесто потек-

нуваат од старогрчкиот или од латинскиот јазик. Овие неологизми  се 

употребуваат паралелно со домашните зборови и задоволуваат некои 

стилистички и прагматички потреби на зборувачите; г) неологизми што 

се создадени со средствата од сопствениот јазик. На пример, пред да се 

појави во поширока употреба, во овој вид неологизми влегувал зборот 

печатач, кој денес поради масовната употреба воопшто не се смета за 

неологизам; д) неологизми кованици (двата дела на кованицата припа-

ѓаат на домашната лексика), неологизми кованици (еден дел од ковани-

цата припаѓа на домашната лексика, а другиот дел припаѓа на туѓ јазик) 

и неологизми кованици во кои двата дела од кованицата имаат потекло 

од туѓ јазик. На пример, зборот дрворед во кој двата елемента припаѓаат 

на македонскиот јазик, а во зборот автомеханичар, двата елемента се 

од туѓо потекло. Овие две лексички единици, имале статус на неологиз-
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ми само во периодот пред да навлезат во активна употреба; ѓ) неологиз-

ми  метеори се појавуваат во јазикот, траат кратко време, а потоа изле-

гуваат од употреба зашто не е веќе актуелна појавата што ја опишувале. 

На пример, глаголот студентизира во формата студентизирај се, се 

појави кон крајот на 2014 и почетокот на 2015 со значење солидаризи-

рање со идеите на студентите што тогаш одржуваа протести во одбрана 

на своите права. Ист е случајот и со лексичката единица џаБест. Тоа е 

име на тарифен модел понуден од мобилниот оператор One (Telecom 

Slovenia Group) во 2012 за потребите на своите корисници. Запрашан за 

слоганот, тимот истакна дека зборот доаѓа од мотото Џабе разговори за 

Бест друштво. Зборот бест е директно преземен од англискиот јазик 

со значење најдобар, а, о, и, со највисок квалитет и претставува супер-

латив од придавката добар. Оттаму потекнува и глаголот џабестира со 

значење да се стане член на семејството џаБест со активирање на нив-

ните услуги. Извесен период, овие две лексички единици масовно се 

употребуваа, како во разговорниот јазик така и во јазикот на новинар-

скиот потстил. Денес, скоро воопшто и не се споменуваат; е) Неологиз-

ми скратеници се неологизми што ги имаат сите карактеристики на 

скратениците и на неологизмите. Како пример, може да се наведе лек-

сичката единица дивиди, што не е регистрирана во ТРМЈ, но нејзиното 

значење е дигитален видеодиск, а овие две единици се регистрирани во 

Речникот. Оттука, можеби дивиди е на граница во однос на периодот од 

15 до 20 години, но оттука произлегува дека и скратениците може да 

бидат неологизми; ж) Неологизми дијалектни зборови се создаваат на 

ниво на дијалект и оттука може, но и не мора да преминат во поширока 

употреба. Во оваа група спаѓа лексичката единица каубојки што во би-

толскиот говор се јавува со значење еден вид чизми, но ова значење не 

е регистрирано во ТРМЈ. Во таа смисла, оваа лексичка единица е неоло-

гизам во однос на други дијалекти, во кои, на пример, таа не се јавува, 

но и во однос на нејзиното отсуство од Речникот. Имајќи го предвид, 

пак, временскиот критериум, оваа лексичка единица во битолскиот го-

вор не е неологизам, зашто се употребува во период повеќе од 30 годи-

ни; з) авторски неологизми или авторски кованици, што се создаваат од 

авторите и функционираат како авторски неологимзи само во контекст 

на литературното дело во кое се создадени. На пример, делата на Мале-

ски, Тодоровски, Чашуле и др. се одликуваат со голем број авторски не-

ологизми од типот калиноимаштија, лактооди, обезгорчинета и др. 

Значењето на овие неологизми станува јасно само од контекстот во кој 

се употребуваат. Овој вид неологизми ретко се јавуваат во општа упо-

треба.  
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3.2. Активности: Изберете дело од В. Иљоски, Р. Крле и А. Пантов. 

Во нив, изделете ги архаизмите и историзмите. За архаизмите наведете 

синоними од стандардниот јазик, а за историзмите наведете го значење-

то. 

3.3. Лексиката според потеклото на зборовите. Според потеклото, 

зборовите може да бидат домашни и туѓи. Домашните зборови се оние 

што постојат во македонскиот јазик, а се наследени од старословенски-

от и прасловенскиот јазик. Овие зборови, потоа преку народниот јазик  

навлегле во стандарднот јазик. 

3.3.1. Црковнословенски зборови. Црковнословенизмите се зборо-

ви што навлегуваат во македонскиот јазик главно во почетокот на 19 

век, и тоа преку делата на првите македонски писатели и културни ра-

ботници од 19 век, Ј. Крчовски, К. Пејчиновиќ и Т. Синаитски. На при-

мер, злодејание. Овие зборови се среќаваат и кај некои писатели и кул-

турни работници од втората половина на 19 век. Се користат во тексто-

ви со црковна содржина, како и од многу писатели што на тој начин го 

збогатуваат својот јазичен израз. 

3.3.2. Туѓи зборови. Туѓите зборови се, исто така, извор за збогату-

вање на речникот на еден јазик. Туѓите зборови може да навлезат од 

сродни јазици, на пример, од словенските јазици и од несродни јазици. 

Денес е зголемено присуството на зборови од англискиот јазик. Туѓите 

зборови може да навлезат директно или преку јазик филтер, односно ја-

зик посредник. Директно се навлезени зборови од српскиот, бугарски-

от, рускиот, а преку турскиот јазик како посредник се навлезени и го-

лем број зборови од персиско и арапско потекло.  

3.3.2.1. Турски зборови. Турцизмите се зборови што во македонски-

от јазик навлегуваат како резултат на долгогодишното присуство на 

Турците на Балканот. Во македонскиот стандарден јазик има голем број 

турски зборови. Нивниот статус не е ист, а тоа зависи од многу факто-

ри, на пример, од природата на зборот, од неговото значење, од негова-

та улога во јазичниот систем. Најголем број турски зборови останале во 

македонскиот јазик како трајни заемки, на пример, кафе, боза, ѓезве, ќе-

бап, баклава и станале дел од македонскиот зборовен фонд. Еден дел 

турски зборови се повлекуваат од употреба и стануваат дел од пасивни-

от фонд на јазикот, поради промената на општествениот систем, на при-

мер, кадија, ефендија. Голем број турцизми се употребуваат во разго-

ворниот стил и му даваат експресивност на изразот, на пример, табиет, 

марифет. Голем број турски зборови, служат за стилска диференција-

ција, односно турските зборови се употребуваат во разговорниот стил, 

додека нивните домашни еквиваленти во формалните стилови, на при-

мер, комшија и сосед, душман и непријател. Разговорниот стил на ма-

кедонскиот стандарден јазик ја опфаќа сферата на секојдневното живее-
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ње и дејствување на човекот и има комуникативна функција. Се одли-

кува со неофицијалност на ситуациите во кои се употребува, со спонта-

ност и неподготвеност. Во разговорниот стил преовладува економич-

носта на изразот, се забележува односот меѓу учесниците во комуника-

цијата, а, исто така, важна улога има и интонацијата. Често се случува 

во разговорниот стил некои турцизми да развиваат ново значење, а рет-

ко, но, сепак, се јавува замена на овие турски зборови со заемки од ан-

глискиот јазик. На пример, лексемата гајрет, е регистрирана со четири 

значења, прво, вредност, труд, второ, страст, радост, трето, храб-

рост и четврто, помош. Но меѓу зборувачите на македонскиот јазик се 

случува овој турцизам да развие други значења, меѓу кои грижа, трпе-

ние, утеха и надеж. Во однос, пак, на лексемата муфте, таа е регистри-

рана со значењето бесплатно, без пари, џабе. И таа многу често се упо-

требува во разговорниот стил. Но во најново време, таа се заменува со 

заемката од англискиот јазик gratis (gratis, со потекло од латинскиот ја-

зик, со значење бесплатно, без пари, што во англискиот јазик, се забе-

лежува од 1540 г.). Според тоа, може да се заклучи дека во процес е ис-

тиснување на лексемите од турско потекло и нивно заменување со заем-

ки од англискиот јазик. Некои турски зборови се архаизирале, на при-

мер, зборот севда е застарен збор и на негово место денес се употребува 

љубов. Од осамостојувањето на Македонија, со промените во опште-

ствениот систем, се забележува дека некои турцизми од пасивниот лек-

сички фонд се актуализирале, затоа што станале актуелни предметите и 

појавите што тие ги именуваат. На пример, зборот муфтија е регистри-

ран како турски збор со значење толкувач на законите на Коранот, 

турски врховен судија. По повлекувањето на Турците од Балканот, овој 

збор постепено преминувал во пасивниот фонд. Денес, повторно се ак-

туализира употребата на овој збор во стандардот, со значење поглавар, 

прв човек на Исламската верска заедница. Ова придвижување е илус-

трација на постојниот процес на обновување на зборовниот фонд на ма-

кедонскиот јазик. 

 

3.3.3. Активности: Изберете дело од домашен автор и изделете ги 

турските зборови. Наведете го нивното значење, а таму каде што е мож-

но заменете го со домашен збор. 

3.3.3.1. Меѓународни зборови. Зборовниот состав на македонскиот 

јазик тесно е поврзан со општествено-политичките промени, со различ-

ните дејности на развиената човекова цивилизација. Неговата лексика 

мора постојано да се обновува и збогатува, за да може јазикот да ги за-

доволи потребите на луѓето во нивното секојдневно живеење. За меѓу-

народни се сметаат оние зборови што се по потекло од старогрчкиот 

или од латинскиот јазик, а се среќаваат во  повеќе јазици, на пример, 
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граматика, девијација, дидактика, дистракција, експерт, експликаци-

ја, ефект, импресија, јурисдикција, клиент. 

Меѓународните зборови претставуваат дел од секој развиен јазичен 

систем и нивната употреба, денес, во услови на глобализација, е неиз-

бежна. Општопознат факт е ставот на Конески дека односот кон меѓу-

народните зборови треба да биде умерен и сообразен со објективните 

потреби на јазикот и дека меѓународните зборови треба да се заменува-

ат со домашни. И покрај тоа, сведоци сме на сè поголемата употреба на 

меѓународните зборови, во сите сфери од човековото живеење и деј-

ствување. Голем е бројот на меѓународни зборови што може да се заме-

нат со домашни зборови, но постојат и меѓународни зборови што не 

може да се заменат со домашни зборови, пред сè, поради поголемата 

сеопфатност на меѓународниот збор во однос на значењето на домаш-

ниот збор, поради губење на смислата на реченицата и сл. На пример, 

Семинарот се одржува во Хуманитарниот дом „Даре Џамбаз“ во Скоп-

је, а едукатори се двајца експерти од Институтот „Тримбос“ од Утрехт, 

Холандија. Зборот едукатор има латинско потекло и означува воспи-

тувач, одгледувач, хранител. Доколку не се познава поширокиот кон-

текст во кој е употребен овој збор, тешко ќе биде тој да се замени вед-

наш со домашен збор. Да претпоставиме дека едукатор се заменува со 

зборот хранител, во тој случај се губи смислата на меѓународниот збор 

употребен во реченицата, затоа што во македонскиот јазик хранител 

има сосема друго значење: 1. тој што храни некого или нешто; 2. тој 

што издржува некого или нешто. Ако истиот збор се замени со зборот 

одгледувач, повторно се губи смислата на реченицата, затоа што одгле-

дувач означува тој што одгледува некого или нешто. Лексемата воспи-

тувач со значењето лице што воспитува некого, може да изгледа дека 

е соодветна замена на едукатор, но за зборувачите на македонскиот ја-

зик таа се поврзува обично со лице што работи во установа за деца од 

предучилишна возраст или со воспитната компонента на наставниот 

процес, односно со воспитување на деца од училишна возраст. За збо-

рот едукатор во  Речникот на Лонгман, наведено е значењето учител, а 

во Речникот на Хорнби значењето личност што едуцира. Зборот учи-

тел, исто така,  не претставува целосна и соодветна замена за едукатор, 

затоа што учител означува, 1. просветен работник што ги учи ученици-

те во основно образование и кај зборувачите на македонскиот јазик, 

најчесто се поврзува со ова значење; 2. стручно лице што учи некого на 

нешто, на некакво знаење или вештина. Ако се земе предвид зборот 

наставник како замена за едукатор, се гледа дека тој има значење тој 

што изведува настава и најчесто се поврзува со зборот настава кој, 

пак, има значење систематско предавање, пренесување на знаења од 

образовни и стручни предмети, во рамките на институциите на обра-
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зовниот систем. Од горенаведениот контекст се гледа дека станува 

збор за семинар кој може да се реализира во воспитно-образовна ин-

ституција, но и надвор од неа, а значењата на семинар се: 1. практични 

вежби за студенти по некој предмет или тема во виша или висока нас-

тавна установа; 2. просторија во која се одржуваат овие вежби; 3. Пре-

давања и вежби за издигање на квалификациите, продлабочување на 

знаењата од одредена област и сл., но се знае дека работата на семина-

рот не се сведува само на пренесување знаења по одделни предмети, 

туку може да се однесува на која било област од човековото работење и 

живеење. Ако се земе предвид зборот обучувач, како близок до зборот 

едукатор, се гледа дека тој има значење тој што пренесува некому 

знаење и искуство преку обука, додека зборот предавач има значење: 1. 

тој што предава, што држи предавање; 2. наставно звање и најчесто се 

доведува во врска со предава кој означува: 1. предаде; 2. пренесува ис-

куство, знаење. Зборот едукација е даден со значењето образование, а 

образование со значењето збир од знаења стекнати со учење, со шко-

лување; општо знаење, култура. Ако се знае поширокиот контекст, во 

овој случај, семинарот се одржува надвор од воспитно-образовна ин-

ституција, за социјални работници што ќе работат на сос-линијата за 

дроги, тогаш е јасно дека едукаторите се лица кои ќе им пренесуваат 

знаења и вештини на возрасна група на граѓани, значи едукаторите ќе 

предаваат, ќе пренесуваат знаења и искуства од определена тема, ќе 

пренесуваат знаења и искуства преку обука, ќе образоваат, учат и сл. за 

да се продлабочат знаењата на социјалните работници и да се унапре-

дат нивните квалификации во оваа област. Од анализата произлегува 

дека во значењето на едукатор се присутни следните значења: стручно 

лице што учи некого на знаење или на вештина, стручно лице што одр-

жува предавања и вежби за промоција на квалификациите и за продла-

бочување на знаењата од одредена област, стручно лице кое пренесува 

знаење, стручно лице што пренесува знаење преку обука, стручно лице 

кое држи предавање на определена тема. Ова е во согласност со ставот 

на Конески за тоа дека не треба по секоја цена да се заменува меѓуна-

родниот збор со домашен, само затоа што е меѓународен. Од друга 

страна, во примерот ...Туку, разочарувањето е од девастирањето на ос-

татокот од десницата во Македонија… е употребен зборот девастира-

њето. Зборот девастирање доаѓа од латинскиот јазик и значи опусто-

шување и уништување. Меѓународниот збор девастирање може сло-

бодно да се замени со опустошување, уништување, зашто нема проме-

на во смислата на реченицата, Туку, разочарувањето е од уништување-

то на остатокот од десницата во Македонија. 

 



159 

 

3.4. Активности: Изберете една статија од весник. Определете ги 

туѓите зборови. Според примерот наведен погоре, заменете го меѓуна-

родниот збор со домашен. Користете го ТРМЈ. 

3.5. Лексиката според сферата на употреба  

3.5.1. Жаргонска лексика. Жаргонот е вид социолект, односно ја-

зичен израз што служи за меѓусебно разбирање меѓу членовите на од-

делни професионални или социјални групи со цел тие на одреден начин 

да се изделат од оние што не се припадници на тие групи. Жаргонот е 

јазична варијанта што се јавува како резултат на социјалното раслојува-

ње на јазикот. Според тоа, тој припаѓа кон лексиката со ограничена 

сфера на употреба. Одделните општествени групи се формирани врз 

различна основа. На пример, професијата е една од основите врз кои се 

формира одредена општествена група. Но постојат и други основи врз 

кои може да се формира една општествена група, на пример, возраста, 

образованието, заедничкиот интерес, статусот во општеството и сл. 

Статусот има влијание врз фреквенцијата на жаргонската единица, на 

пример, статусот вработен лекар, може да влијае на фреквенцијата на 

употреба на одредена жаргонска единица од областа на медицината, од-

носно една жаргонска единица која се употребува од лекари што имаат 

статус на вработени лица, поради честата употреба има можност побрзо 

да се распространува, со текот на времето да стане позната и за членови 

на општествени групи што се припадници на други професии, да навле-

зе во општа употреба меѓу зборувачите на македонскиот јазик, а оттука 

своето место да го најде и во Речникот. Лексичките единици адаџо, 

аут, маркетинг, пенал, фајл се регистрирани во ТРМЈ, а се наведуваат 

како примери за жаргонска лексика. Овие примери може да се толкува-

ат како примери за жаргонски единици, само во перидот пред да навле-

зат во ТРМЈ (зашто пред тоа, тие морале да имаат статус на единици во 

општа и честа употреба). Ова, пак, претставува индикатор за тоа дека 

одделни лексички единици кои имаат карактер на жаргонски единици, 

поради зголемената фреквенција на употреба почнуваат да навлегуваат 

во стандардниот јазик и не можат повеќе да се сметаат за жаргонски 

единици. Оттука и заклучокот дека одредени лексеми што во еден пери-

од имаат улога на жаргонски единици престануваат да ја имаат таа уло-

га во друг период и стануваат дел од општата лексика. Лексичките еди-

ници бекграунд, виваче, декрешендо, десктоп, емулатор, контролер, 

престо, ритардандо, таргет, фитбек не се регистрирани во ТРМЈ, па 

може да се сметаат за жаргонски единици. Жаргонските единици не се 

исти во сите јазици, имено она што претставува жаргонска единица во 

еден јазик не мора да е жаргонска единица и во друг јазик, а тоа значи 

дека секој јазик има свој корпус на жаргонски единици. Значи, дали ед-

на лексема ќе има статус на лексичка единица во општа употреба или 
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на жаргонска единица, зависи од степенот на навлегување на жаргон-

ската единица во општа употреба. 

Покрај тоа, од основата врз која е формирана општествената група 

зависи дали жаргонската единица ќе остане во ограничена употреба во 

рамките на општествената група што ја употребува, или, пак, ќе навлезе 

во пасивниот фонд. Основата врз која се формира општествената група 

влијае и врз вклученоста или исклученоста на другите од таа група. 

Општествените групи може да бидат отворени и затворени. Постои раз-

лика во однос на отвореноста на една група кон други, меѓу жаргонот 

на општествените групи формирани врз основа на професијата – нивни-

от жаргон е поотворен и поради процесите на глобализација и зголеме-

ниот раст на високобразован кадар, жаргонските единици карактерис-

тични за секоја од нив побрзо навлегуваат во општа употреба и станува-

ат познати за припадници на различни општествени групи и жаргонот 

на општествените групи формирани врз основа само на статусот – нив-

ниот жаргон е затворен и жаргонските единици карактеристични за се-

која од нив потешко навлегуваат во општа употреба, а оттука и не се 

разбирливи за припадниците на различни општествени групи.  

Општествена група може да биде создадена и врз основа на заеднич-

киот интерес што го имаат нејзините членови, без оглед на статусот, на 

возраста, на професијата и сл. И групите формирани врз основа на заед-

ничкиот интерес не се хомогени. Станува збор за лексика која не е стан-

дардна, за неформален јазичен израз, за метафоризација на лексичките 

единици, за лексички единици кои имаат соодветна замена во совреме-

ниот македонски јазик, како и за постојни лексички единици од стан-

дардниот јазик кои меѓу членовите на оваа група добиваат попрецзино 

или единствено значење. Во продолжение следуваат примери, каракте-

ристични за рибарскиот жаргон: разгеле – поздрав меѓу повозрасни ри-

бари; бистро – поздрав меѓу помлади рибари; мајстор или колега – ме-

ѓусебно обраќање; дава – местото каде се лови риба е богато со риба; не 

дава – местото каде се лови риба е сиромашно со риба; на тапа или на 

дно – посебен длабински начин на ловење; ѓиба или работи – рибата ја-

де од мамецот; ја потопи тапата – мамецот исчезна во вода; ја остави 

тапата – рибата се откажа од гризењето на мамецот; контра или кон-

трирање – рибарот ја влече трската кон себе; удар – рибата наеднаш го 

трга конецот; едно пржало или половина пржало, имам едно пржало 

или излезе пржалцето – доволно риба да се направи ручек; мамец – она 

со што се лови рибата (црв, леб); црвче и лепче – мамецот со кој се лови 

рибата; мува, вахлер, твистер, ружно паче – вештачки мамци; спининг 

– посебен начин на ловење со вртење на машинката; мифтер или миф-

тар – рибар што не уловил ниту една риба; џокалчиња – мали крапчи-

ња; лигавче – мал сом; орша – машинката за ловење; прачка – трската; 
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конец – жилата; окца – кариките на машинката; каналџии – стари риба-

ри кои ловат во бари; порцијашка – рибарот уловил доволно риба за да 

ја собере во една порција. Рибарскиот жаргон карактеристичен за би-

толскиот дијалект на македонскиот јазик се разликува од рибарскиот 

жаргон во другите дијалектни подрачја. Покрај специфичните жаргон-

ски единици, поголем е бројот на лексички единици од стандардниот ја-

зик што во жаргонот на рибарите добиле едно попрецизно и единствено 

значење. Жаргонот на оваа општествена група, исто така, е затворен, па 

жаргонските единици не се разбирливи за припадниците на различни 

општествени групи и потешко навлегуваат во општа употреба, иако ка-

ко што веќе се спомена постои таква можност. 

Жаргонот придонесува за изделување на членовите на една опште-

ствена група од членовите на друга врз основа на јазикот, односно врз 

основа на жаргонот кој го употребуваат. Припадниците на една опште-

ствена група се идентификуваат, комуницираат и се разбираат меѓу се-

бе, но на тој начин тие свесно или несвесно се разликуваат од оние што 

не се членови на таа одредена група. Јасно е дека оние што го познаваат 

жаргонот на групата, полесно се вклопуваат во комуникацијата каракте-

ристична за таа група, зашто им е јасно за што се зборува, а оние што не 

го познаваат соодветниот жаргон на групата се исклучени краткорочно 

или долгорочно од комуникацијата со таа општествена група. Но секоја 

група, без оглед на нејзината отвореност или затвореност, е секогаш 

затворена за оние што не го познаваат нејзиниот жаргон, односно и оп-

штествените групи формирани врз професионална основа, кои се карак-

теризираат како поотворени, се, сепак, затворени во однос на оние што 

не го познаваат тој жаргон. Според тоа, вклученоста или исклученоста 

на поединецот од една општествена група е релативен параметар за се-

кој член на една општествена група и зависи од голем број фактори. 

Ако за пример се земе професионалниот жаргон на различни опште-

ствени групи, во однос на одделни жаргонски единици, членовите на 

една професионална група не се разликуваат од членовите на друга про-

фесионална група, како ни од членовите на општествени групи форми-

рани врз други основи, особено ако се има предвид дека овие лексички 

единици се однесуваат на различни области од општествениот живот и 

дека поголемиот дел од нив, како што веќе се спомена, стануваат дел од 

општиот речник на академскиот граѓанин на 21 век. Оттука, може да се 

заклучи дека жаргонот на различните групи формирани врз професио-

нална основа го сочинуваат, всушност, лексички единици кои се карак-

теристични за стручната терминологија на областа околу која нивните 

припадници се групираат. Од денешена гледна точка, со оглед на не-

присуството во речниците, жаргонот на лекарите го карактеризираат 

следниве лексички единици анафилактички шок, алцхајмер, ангина 



162 

 

пекторис, брадикардија, електроенцефалограм, епидурал, контузија, 

исхемија, интрамускулно, интравенозно, миокарден инфаркт, хипер-

гликемија, хипотензија и др., но тие се познати и за членови на други 

професионални групи, на пример, за спортистите, информатичарите, 

музичарите, бизнисмените и сл., како и за општествените групи форми-

рани врз други основи. Истото се однесува на жаргонот на информати-

чарите, односно припадници на различни професионални и опште-

ствени групи формирани врз различни основи ги познаваат лексичките 

единици апдејтира, бекап, даунлодира, гејмер, едитира, копи, паст, 

лап, нет, постира, сајт, спам, форвард, хостира и сл. кои се дел од 

жаргонот на информатичарите. Во однос на овие лексички единици, мо-

же да се каже дека поради честата и општа употреба веројатно е дека 

тие за скоро време ќе навлезат во Речникот. И жаргонските единици 

асистира, жолт картон, црвен картон, мртва топка и сл. карактерис-

тични за спортскиот жаргон, жаргонските единици адвертајзинг, 

бренд-менаџер, дрескод, таргет-групи и сл.  карактеристични за делов-

ните луѓе, жаргонските единици акапела, легато и сл. карактеристични 

за жаргонот на музичарите се познати од членовите на различни профе-

сионални и општествени групи формирани врз други основи. Оттука 

произлегува и заклучокот дека жаргонот на одделни професионални 

групи, во голема мера, го губи своето специфично значење да ги држи 

неупатените надвор од општествената група, зашто денес е лесно раз-

бирлив за поголем дел од луѓето, иако секогаш ќе постојат припадници 

на општествени групи што се исклучени во однос на одреден жаргон. 

Сепак, исклученоста повеќе се однесува на општествените групи фор-

мирани врз други основи, на пример, врз основа на статусот, заеднички-

от интерес и сл., иако и, во овој случај, како што се спомена претходно, 

постои можност жаргонската единица да биде позната за поголем број 

зборувачи.  

Поимот жаргон е збирна именка, која со еднинската форма означува 

множество. Потврда за еднинскиот карактер на поимот жаргон претста-

вуваат интерпретациите на поимот жаргон во голем број електронски и 

печатени речници каде жаргонот е дефиниран како вид говор на одре-

дена општествена група, што вклучува голем број лексички единици 

наречени жаргонизми, па постои жаргон на лекарите како општествена 

група, на музичарите, на корисниците на компјутерска технологија, на 

спортистите итн. 

3.5.2. Терминолошка лексика. Дел од лексичкиот систем на секој 

јазик претставува терминолошката лексика која се однесува на лексич-

ките единици присутни во одделни научни и технички дејности, а нив-

на главна особеност е точно и прецизно означување на поимите, појави-

те и предметите од човековата стварност. Оттука, терминолошката лек-
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сика во секоја научна или техничка дејност, всушност, претставува еден 

вид специјализиран јазик со лексички единици што своето целосно зна-

чење го живеат само преку употребата од експертите во таа дејност. 

Термините се зборови што му припаѓаат на општиот лексички фонд на 

јазикот, но во него имаат посебно и специјално место, зашто, од една 

страна, припаѓаат кон општиот јазичен систем, а, од друга страна, кон 

посебниот терминолошки систем на една наука. За разлика од лексика-

та во општа употреба која е многузначна, во  рамките на една наука тер-

мините треба да се еднозначни (да имаат само едно значење). 

Меѓутоа, како резултат на брзиот општествен развој, на процесите 

на европеизација и глобализација, на зголемувањето на бројот на граѓа-

ни со високо образование и сл., се забележува дека сè почесто одделни 

лексички единици од јазикот во општа употреба го прошируваат своето 

основно значење и како резултат на тоа стануваат дел од терминолош-

ката лексика, одделни терминолошки единици од специјализираните ја-

зици на кои им припаѓаат преминуваат во општа и секојдневна употре-

ба и меѓу лица што не се експерти во таа дејност, но се забележува и 

преминување на одделни терминолошки единици од една научна или 

техничка дејност во друга. Всушност, станува збор за процесите на тер-

минологизација, ретерминологизација и детерминологизација, што мо-

же, но не мора, да доведат до промена на основното лексичко значење 

на терминолошките единици и што се познати во сите современи свет-

ски јазици. Овие процеси придонесуваат за збогатување на лексиката на 

еден јазик, зашто лексемите со текот на времето може да развиваат но-

ви значења. Новите значења кај лексемите, односно вторичните семан-

тички реализации настануваат со употреба на метафора и метонимија и 

на почеток, функционираат како фигуративна форма на основното зна-

чење, а со зачестената употреба првично фигуративните значења пре-

минуваат во самостојни.  

Процесот на терминологизација подразбира дека една лексема од 

општата лексика на јазикот, покрај основното значење, добива  едно 

специјализирано значење и со тоа значење почнува да се употребува во 

одредена научна или техничка област и да функционира како термин. 

На пример, зборот страница има значење секоја посебна површина на 

лист во книга, тетратка и сл. и тој припаѓа на општата лексика на ма-

кедонскиот јазик. Меѓутоа, со развојот на информатичко-комуникаци-

ските технологии, зборот страница почнува да се употребува како тер-

мин во информатиката. Значењето на зборот при преминот во термино-

лошката лексика, не се менува. Во оваа група, спаѓа и зборот прозорец,  

кој од општа употреба со значење отвор во ѕид низ кој влегува светлина 

и воздух заедно со рамката и стаклото со којшто тој отвор се затво-
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ра, преминува во терминолошката лексика на информатиката. Новите 

значења се развиени врз основа на сличност. 

Процесот на ретерминологизација подразбира дека настанува пре-

мин на терминот од една научна област во друга. Во новата научна об-

ласт, терминот од првата научна област може да влезе со истото значе-

ње, но може да развие и ново значење. На пример, лексичката единица 

вирус во ТРМЈ е регистрирана како термин што се употребува во меди-

цината со значење микроорганизам поситен од бактерија што може 

да предизвика заразна болест, на пример, По навлегувањето на виру-

сот во крвта, се јавува висока температура. Со развојот на ИКТ, оваа 

лексема почнува да се употребува и во информатиката за да означи дека 

компјутерот е заразен со одредена програма и може да предизвика ште-

ти во компјутерот, а тоа значи дека значењето е исто со значењето на 

терминот вирус во медицината. Како и биолошкиот вирус, и виртуелни-

от вирус, може да се шири, да се пренесува, да се лечи и сл. Медицина-

та е постара наука од информатиката, па оттука со сигурност може да 

се тврди дека станува збор за процес на ретерминологизација. На при-

мер, Светилки убиваат вируси и го прочистуваат воздухот (општа 

употреба) и Кампањата #deleteUber стекна вирусен карактер меѓу лу-

ѓето...(преносна употреба). 

Постојат гранични случаи меѓу процесите на терминологизација и 

ретерминологизација, а тоа значи дека една лексема во однос на овие 

процеса, може да се толкува на различен начин. На пример, лексемата 

глувче е регистрирана во ТРМЈ како лексема во општа употреба со зна-

чење мал глодач со долга тенка опашка што живее во близина на луѓе-

то или во полињата и со значење во техничките науки додаток повр-

зан со компјутер што служи како помагало во работата. Јасно е дека 

лексемата во општа употреба е постара од лексемата во одредени тех-

нички науки во кои преминала врз основа на сличноста на глушецот со 

компјутерскиот додаток. Оттука, во овој случај, може да се зборува за 

терминологизација, односно за навлегување на лексемата од општиот 

речник во специјализираниот речник на одделни технички науки. Од 

друга страна, лексемата глушец е регистрирана и како термин во зооло-

гијата. Зоологијата, исто така, е постара наука од информатиката. Во 

овој случај, може да се зборува за процес на ретерминологизација, од-

носно за премин на термин од една научна област во друга врз основа 

на надворешната сличност.  

За процесот на детерминологизација пишува Пановска уште во 1987 

г. и го определува како премин на термин од одредена научна област во 

општа употреба. Причините за овој премин се различни, меѓу другото, 

се споменува поголемата фреквенција на поимот во јазичната практика. 

Во процесот на детерминологизација, терминот што почнува да се ко-
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ристи во општа употреба може да го задржи основното значење, но да 

развие и ново значење. На пример, лексемата артерија е медицински 

термин со значење крвен сад што ја пренесува крвта од срцето кон 

другите органи на телото, на пример,  Дијагностицирана му е болест, 

која доведува до стеснување на белодробната артерија. Поради сè по-

големата фреквенција од зборувачите на македонскиот јазик, овој тер-

мин почнува да се употребува и во општата лексика на македонскиот 

јазик и притоа, развива и ново значење главен пат, главна улица, на 

пример, Општина Карпош ќе добие нова сообраќајна артерија на сво-

јата територија; Пуштањето во употреба на транспортната арте-

рија се планира за 20 декември ... Терминот еуфорија  означува болна 

состојба со субјективно зголемена возбуда, ведро расположение и без-

грижност кај болните, на пример, Поради тоа настанува ефект на 

зголемена будност, внимание и енергија, заедно со чувство на еуфори-

ја. Во процесот на детерминологизација, овој поим се јавува со значење 

состојба на радосна возбуда, претерано воодушевување, на пример, 

Колони возила, граѓани со развиорени знамиња и гевгелиски народни 

песни ја сочинуваа славеничката еуфорија во Гевгелија… Терминот 

скенирање е регистриран со значење пренесува слика, текст и др. во 

компјутер со помош на скенер во информатиката и со значење прегле-

дува пациент со помош на скенер во медицината. И во овој случај, мо-

же да се зборува за ретерминологизација и детерминологизација. На 

пример, во реченицата Прибе на покана на МАНУ најпрво во Охрид ќе 

одржи предавања, а потоа ќе започне со скенирање на состојбите во 

правосудството, станува збор за процесот на детерминологизација, од-

носно за преминување на терминот од медицината во општа употреба. 

Во овој процес, лексемата се јавува со значење слично на глаголите сог-

ледува и открива. Терминот форматира не е регистриран во ТРМЈ, но 

е регистриран во Дигиталниот речник на македонскиот јазик со основ-

но значење доведе, претвори во одреден формат, на пример Формати-

ра дискета. Овој термин припаѓа на информатиката. Меѓутоа, и тој се 

среќава во општа употреба, која е блиска со значењето на глаголот об-

ликува, на пример, Тој не може да биде форматиран со политички ка-

пацитет, уште повеќе со социјален или економски капацитет. Оттука, 

се гледа дека е тесна границата меѓу зборовите во општа употреба и ме-

ѓу терминолошките единици. Лексичките единици наведени како жар-

гонска лексика, во ово т. 3.5.1. во медицината, информатиката, музи-

ката и сл. во исто време имаат улога на термини, зашто сè уште не се 

навлезени во активна употреба. Исто така, овој премин во општата упо-

треба не е еднаков во сите јазици, па оттука следува дека секој јазик 

има сопствен корпус на терминолошки единици.  
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3.6. Активности: Изделете поголем број термин од областа на ме-

дицината, музиката, информатиката и др. науки и според примерите по-

кажете ги процесите за кои станува збор. 

3.7. Употребата на по и после. Отстапувања од нормата на маке-

донскиот стандарден јазик се забележуваат во сите сфери од човековото 

живеење и дејствување и во сите функционални стилови. Во новинар-

скиот потстил на македонскиот јазик, првенствено, во дневните весни-

ци, кои, по правило, треба да ја рефлектираат стандарднојазичната нор-

ма, се забележуваат голем број отстапувања на сите јазични рамништа. 

Во однос на лексиката, најчести се отстапувањата кои се јавуваат, како 

резултат на непознавањето на лексичкото значење на одделни домашни 

зборови и на законитостите за нивно поврзување во синтагма, што, од 

своја страна, има влијание врз карактерот на именската група на син-

таксичко ниво. Меѓусебното погрешно заменување на по и после во но-

винарскиот потстил, се рефлектира и врз секојдневната разговорна 

практика, во која, исто така, се забележува веќе споменатата погрешна 

замена на по со после.  

Предлозите се неменливи, односно службени зборови со кои се изра-

зуваат различни односи меѓу именските зборови во реченицата и одно-

сите на глаголското дејство во однос на неговите дополнувања. Нивно-

то основно значење е пространственото и тоа и денес се чува речиси кај 

сите предлози во македонскиот јазик. Предлозите не се лишени од 

пространствената претстава што ја побудува нивното изделено значење. 

Сепак, своето целосно и комплетно значење, предлозите го добиваат во 

состав со именските зборови. Според составот, предлогот по е прост 

предлог. 

Прилозите, пак, се полнозначни зборови кои најчесто го определува-

ат глаголското дејство според некој признак – време, место, начин и сл. 

(понекогаш тие може да определуваат и придавки, именки, па дури и 

други прилози). Иако се истакнува дека прилозите се најчесто неменли-

ви зборови и дека само количествените и оние за начин може да се сте-

пенуваат, треба да се укаже и на тоа дека и прилогот за време после, е 

карактеристичен во однос на другите прилози за време, затоа што може 

да има форми за компаратив и суперлатив попосле и најпосле.  

По и после, во македонскиот стандарден јазик, се две различни лек-

сички единици кои имаат сопствено значење. Тие се разликуваат и во 

однос на зборовната група на која ѝ припаѓаат, имено по е предлог, а 

после прилог. Во новинарскиот потстил и во разговорната практика, тие 

многу често се заменуваат во употребата и погрешно се третираат како 

синоними.  

А) Временско значење на предлогот по: Во Толковниот речник на 

македонскиот јазик, се наведени десет различни значења на предлогот 
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по: пространствено кое, истовремено е и основно, временско, начинско, 

целно, причинско, својство или белег, средство за реализација на неш-

то, вид дејност, однос на блискост и множење во математиката. Во од-

нос на временското значење, предлогот се појавува со значење: а) по-

доцна од нешто (настан, празник, временски период и сл.) и  б) подолго 

времетраење, продoлжителност на дејството. Примери во кои на 

местото на предлогот по со временско значење се употребува прилогот 

после: околу 3 часот после полноќ; после повтореното судење; после 

отфрлањето на пресудата; утре после ова интервју; после денешната 

прес-конференција; после повеќе од три месеци. Според тоа, замената 

на по со после  се случува, во неговото временско значење: подоцна од 

одреден настан, празник, временски период и сл.   

Б) Пространствено значење на предлогот по. Едно од пространстве-

ните значења на предлогот по е: на второ место, зад некого или нешто. 

Примери во кои на местото од предлогот по со ова значење се употре-

бува прилогот после: Како позитивен пример после комуналното прет-

пријатие Тетово; ЛДП беше, за малку, после ВМРО; е втора најголема 

светска организација после ООН; 

В) После. Во Толковниот речник на македонскиот јазик за прилогот 

после се наведени седум значења. Неговото основно значење е: потоа, 

по некое време. Примери со негова правилна употреба: А после? Е после 

ќе плачеме; Па, ти после;  останува да се види дали после ќе се реши да 

замине. 
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1. ИЗБОР И ФОРМУЛАЦИЈА НА ТЕМА ВО 

ПЕТПАРАГРАФСКИОТ ЕСЕЈ  

 

1.1. Пишување есеј. Пишувањето есеј е вистинска уметност и бара 

многу знаење и вештини од студентите, зашто во тој процес треба да се 

земат предвид голем број аспекти што се однесуваат не само на право-

писната норма туку, меѓу другото, и на изборот на темата. Со реформи-

те во македонскиот високообразовен систем, во голема мера, се актуа-

лизира писменото изразување на студентите. Скоро по секој од предме-

тите предвидени според студиската програма, се бара од студентите да 

напишат есеј на одредена тема. За есејската задача, студентите добива-

ат одреден број поени што се дел од вкупниот број бодови врз основа 

на кои се реализира сумативното оценување. Имајќи предвид дека ма-

кедонскиот високоoбразовен систем тежнее да изгради личности кои, 

покрај знаењата од соодветната научна област, поседуваат и способност 

за изразување на своите мисли, желби и потреби во пишана форма, ста-

нува јасно дека на есејската задача треба да ѝ се посвети нужното вни-

мание.  

1.2. Есејот од пет параграфи. Овој вид есеј е основа од која се поа-

ѓа при поучувањето за тоа како треба да се напише есеј. Есејот од пет 

параграфи има многу едноставна структура. Како што кажува и името, 

овој есеј има пет параграфи: воведен параграф, три параграфи што го 

сочинуваат телото на есејот и заклучен параграф. Петте параграфи, 

всушност, ја развиваат идејата на есејот и го делат целиот есеј на логич-

ки целини. Секој параграф е логички поврзан со претходниот и со оној 

што следува по него. Во овој вид есеј, се избира тема за која постојат 

две алтернативи, за и против, па целиот есеј треба да биде организиран 

кон одбрана или негирање на алтернативата.  

1.3. Тема. Темата е главната идеја на есејот, односно целта што сака 

да ја постигне студентот. Таа се однесува на она за што ќе се зборува во 

есејот, односно таа е предмет на интерес на пишувачот. На пример, ако 

студентот сака да пишува за абортусот, тоа значи дека она за што ќе се 

зборува во тој есеј е аботусот. Иако на прв поглед изгледа дека при пи-

шувањето на есејот е најлесно да се постави темата, сепак, определува-

њето на темата и нејзиниот избор се многу комплексни активности, што 

треба да бидат земени предвид од наставникот, кој, пак, е неопходно да 

поучува за тоа, без да претпоставува дека студентите имаат потребни 

способности и вештини. Изборот на темата и нејзината правилна фор-

мулација го насочуваат натамошниот тек на мислите. Темата треба да е 

ограничена во обем и доволно конкретна, да се нагласува во целиот 

текст, а не да се подразбира. Таа, всушност, треба да управува со цели-
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от текст. Главната идеја понатаму треба да се развива, да се објаснува, 

да се поткрепува со докази со цел да се претстави размислувањето, од-

носно целта што ја има студентот.   

1.3.1. Извори за темата. Темата што се разработува во текстот тре-

ба да биде приспособена на интелектуалните можности на студентите и 

да го предизвика нивното внимание (тие треба да имаат нешто да кажат 

за темата). Она за што ќе се пишува треба да им е добро познато на сту-

дентите и да е разбирливо и за нив и за потенцијалните читатели. Тема-

та може да произлезе од објективната стварност, на пример, од сите об-

ласти на човековото живеење и дејствување. Темата, исто така, може да 

произлезе од содржините на делата што се обработуваат на час, од ка-

рактеристичните особини на некои ликови од прочитаните дела, од соп-

ственото размислување за одредена телевизиска емисија, од сопствено-

то размислување за филм, театарска претстава итн.  

1.4. Избор и формулација на темата. Изборот и формулацијата на 

темата не се воопшто едноставна задача. Тие се комлексни задачи од 

што зависи целиот есеј и се резултат на долг процес на мислење. Сту-

дентите може да користат различни теники што ќе го стимулираат нив-

ното размислување и ќе им помогнат во разјаснување и разбирање на 

поширокото значење на темата. Во продолжение е даден опис на оддел-

ни техники. 

1.4.1. Наплив од идеи. На почеток студентите се фокусираат на из-

борот на општата тема и ги запишуваат сите идеи што им паѓаат напа-

мет (наплив од идеи). Идеите може да се претстават во форма на зборо-

ви, детали, примери, фрази, описи, луѓе, ситуации и сл. Да претпостави-

ме дека ученикот ја избира општата тема абортус. Од една страна, оваа 

општа тема е доволно актуелна и го покажува активниот однос на сту-

дентите кон сите области од човековото живеење и дејствување. Но, од 

друга страна, оваа општа тема е премногу широко поставена, непрециз-

на и неконкретна. За да ја стеснат, студентите преминуваат кон генери-

рање идеи поврзани со општата тема. Да претпоставиме дека од општа-

та тема, студентите ги генерираат следниве идеи: жена, право на избор, 

доктор, убиство, општество, последици. Секоја од овие идеи е, всуш-

ност, основа за да се избере една можна тема од општата тема абортус 

за која ќе се пишува. Напливот на идеи го стимулира размислувањето и 

поттикнува слободни асоцијации. Оттука, може да се формулира можна 

тема, на пример, Жената има право на аборутс. Темата е дадена во вид 

на исказ, но јасно е дека студентот зазел став кон абортусот и дека во 

есејот ќе се брани афирмативната алтернатива. Сè што понатаму ќе би-

де напишано во есејот, треба да е во функција на елаборација на овој 

афирмативен став.  
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1.4.2. Формулирање прашања. Покрај напливот на идеи и форму-

лирањето на прашања што се однесуваат на општата тема може да биде 

продуктивна техника за солидна формулација на избраната тема. Во 

овој случај, може да се осмислат прашања со помош на прашалните 

зборови кој, зошто, што, каде, кога, дали или како, со помош на кои се 

стеснува и изострува општата тема. На пример, може да се постават 

следниве прашања: Дали треба да се дозволи абортус?, Кои се можните 

последици од абортусот?, Има ли жената право на абортус? Прашањата 

треба да се поврзани со главната идеја на есејот. Формулираните пра-

шања претставуваат, исто така, поттеми што се потесно поставени во 

однос на општата тема и може да послужат како тема за есејот што ќе 

се пишува. Од овие неколку основни прашања можат да произлезат и 

други, што, исто така, може да го предизвикаат интересот на студентот 

да го изрази своето мислење. Пожелно е да се формулираат поголем 

број прашања и секое прашање може да се третира како можна поттема 

околу која ќе се организира есејот. Преку формулирање на прашања се 

изострува темата и таа станува проблем кој треба да се елаборира. Во 

исто време, имајќи ја предвид улогата на петпараграфскиот есеј, некои 

од поставените прашања содржат алтернативен одговор. На пример, во 

однос на прашањето Има ли жената право на абортус, студентот може 

да заземе афирмативен или негативен став што понатаму ќе се елабори-

ра во целиот есеј. 

1.4.2.1. Улогата на прашањата. Прашањата ја насочуваат темата и 

даваат насока на пишувањето. Откако студентот ќе се определи за пра-

шање што го предизвикало неговиот интерес, тој треба да побара ин-

формации за тоа што сака да го напише. Во процесот на барање инфор-

мации, може да се случи пронајдените информации да се однесуваат на 

друг аспект од темата што повеќе го интересира студентот. Во тој слу-

чај, студентот може да го промени прашањето во однос на кое ќе го из-

несува своето мислење. Прашањето, во голем мера, го определува и ви-

дот на есејот, зашто, всушност, студентот во есејот одговара на поста-

веното прашање. На пример, ако прашањето се однесува на објаснува-

ње на поимот евтаназија, тогаш станува збор за есеј во кој студентот из-

несува информации што служат како објаснување на овој поим, па, спо-

ред тоа, есејот е објаснувачки. Ако прашањето нуди алтернатива, од-

носно овозможува да се заземе афирмативен или негативен став, тогаш 

станува збор за есеј од пет параграфи.  

Како што се гледа, темата може да биде поставена во вид на тврде-

ње што треба да се елаборира или во вид на прашање на кое треба да се 

даде одговор. Важно е во исказот или прашањето да постои алтернати-

ва (се зазема позитивен или негативен став). На почеток се формулира 

работна тема, а откако студентот ќе почне да го пишува есејот, може да 
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согледа дека, на пример, темата не е многу јасна, прецизна и конкретна, 

па, може да ја коригира или ревидира. За да се провери дали темата за-

доволува со својата формулација, дополнително може да се постават 

прашања од типот: Дали темата содржи алтернативен одговор?, Дали 

темата може да убеди?, Дали темата предизвикува интерес?, Дали е те-

мата во рамките на можностите на студентот?, Дали постојат доволно 

информации за темата и сл. Во продолжение се наведуваат примери за 

генерирана тема на есејот од една општа тема: 

 

 

Оп-

шта 

тема 

Наплив 

на идеи 

Избор на 

една иде-

ја  

(поттема) 

Избор и 

формулација 

на тема од 

напливот на 

идеи 

Формули-

рање 

прашања 

во врска 

со 

поттемите 

од 

напливот 

на идеи 

Избор и 

формулација 

на тема на 

есејот од 

формулира-

ните 

прашања  

Ста-

ре-

ење 

Про-

мени, 

депре-

сија... 

Депресија Промените 

при 

стареењето 

нужно 

доведуваат до 

депресија 

Дали 

старите 

луѓе со 

депресија 

треба да се 

згрижува-

ат во 

посебни 

институ-

ции? 

 

Старите луѓе 

со депресија 

треба/не 

треба да се 

згрижуваат 

во посебни 

институции  

Ос-

новно 

обра-

зова-

ние 

Дирек-

тор, 

настав-

ници, 

ученици 

реноме, 

компју-

тери 

Техноло-

гија 

(компју-

тери) 

Компјутерите 

не треба да се 

употребуваат 

во основното 

образование 

Дали треба 

да се 

употребу-

ваат 

компјуте-

рите во 

основно 

образова-

ние? Кои 

се 

придобив-

ките од 

Има 

позитивни 

ефекти од 

користењето 

компјутери 

во 

основното 

образова-

ние?  
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употре-

бата на 

компјуте-

рите во 

основното 

образова-

ние? Кои 

се 

негатив-

ните 

ефекти од 

употре-

бата на 

компјуте-

рите во 

основно 

образо-

вание? 

„Пус-

тина“ 

– Т. 

Арсо-

вски 

Глигор, 

Арсо, 

атентат,  

живот, 

смрт,  

долг, 

посто-

ење...  

Долг Одбирајќи ја 

смртта, Арсо 

го исполни 

својот долг 

Дали Арсо 

одбирајќи 

ја смртта 

го исполни 

својот 

долг? 

 

Одбирајќи ја 

смртта, Арсо 

го исполни 

својот долг  

 

Меди

-уми 

Печа-

тени, 

елек-

трон-

ски, 

слобода, 

опште-

ство, 

транзи-

ција, 

власт...  

Тран-

зицијата 

и слобо-

дата на 

медиу-

мите 

Слободата на 

медиумите е 

ограничена во 

време на 

транзицијата 

Дали 

постои 

слобода на 

медимуте 

во услови 

на транзи-

ција? 

Постои 

слобода на 

медиумите 

во време на 

транзиција? 

или 

Слободата 

на 

медиумите 

во време на 

транзиција е 

загрозена  

 

Во табелата се прикажани различни модели на теми. Секоја тема е 

поставена на тој начин што воведува алтернатива, односно брани или 

негира одреден став.  
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1.5. Други техники за избор и формулација на темата. Изборот и 

формулацијата на темата може да биде резултат на дискусија, истражу-

вање на терен, подготвување на листа итн.  

1.5.1. Пребарување на Интернет. За да се избере и формулира те-

ма, што ќе биде доволно провокативна, ќе го привлече вниманието на 

студентот и ќе ги раздвижи неговите мисловни процеси, може да се 

пребарува на Интернет.  

1.5.2. Истражување. Истражувањето подразбира дека студентот 

треба да направи прелиминарно читање на извори за да се обезбеди оп-

што познавање на темата и да се откријат материјалите и изворите што 

му се на располагање. На овој начин, студентот согледува како една 

преширока тема се состои од помали компоненти и открива за кои ком-

поненти од прешироката тема е заинтересиран да даде одговор. 

1.5.3. Слободно пишување. Ваков начин на пишување им овозмо-

жува на студентите да пишуваат идеи и зборови на една страница, без 

да се грижат за кохеренцијата и коректноста. На пример, студентот, на 

почеток, треба да пишува десет минути, подоцна можеби и дваесет и 

воопшто да не запира и да се навраќа на претходно напишаното за неш-

то да коригира или да размислува кој збор е посоодветно да се напише. 

Студентот може да напише што било, дури и „не знам кој збор да го 

употребам“ и да продолжи со пишување. Единственото барање е да не 

запира во рок од десет минути. Слободното пишување се покажува како 

многу корисна техника за да се надмине стравот од празната страница и 

преокупацијата со коректноста на текстот, со што се соочуваат многу 

студенти. Иако на овој начин може да се генерираат идеи што немаат 

вредност, сепак, тој помага да се има увид во врските што можеби не би 

биле откриени доколку се пишува на поформален начин. Преку слобод-

ното пишување, студентот може да направи преглед на она за што сака 

да пишува.  

1.6. Конкретизација на темата. Без оглед на тоа дали е темата пос-

тавена во вид на исказ или во вид на прашање на кое се дава одговор, 

таа треба да е доволно конкретна, определена и за неа студентот треба 

да обезбеди доволно информации. Доколку е темата премногу широка, 

премногу тесна или премногу локализирана, тоа нема да доведе до раз-

вој на главната идеја и може да го наведе студентот во погрешна насо-

ка. 

1.6.1. Премногу широко поставена тема. Темата што е многу ши-

рока и не е конкретна, нема да доведе до развој на главната идеја. На 

пример, темата Дали абортусот влијае врз нас? е премногу широка. 

Зошто? Едноставно, не се знае на што се однесува тоа „нас“. Доколку 

„нас“ се однесува на сите луѓе, темата е преширока, абортусот влијае 

различно на секој човек, а особено на секоја жена, па, затоа не може да 
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се презентираат значајни информации. Темата абортус е, исто така, пре-

широка и не е конкретна. Зошто? Во овој случај, не се конкретизира и 

не се определува одделен сегмент или аспект од темата, односно не е 

јасно за кој специфичен аспект од прешироката тема абортус студентот 

треба да пишува, дали за социјалниот аспект, или, можеби за психолош-

киот и сл. Темата треба да се конкретизира и да се доведе во врска со 

алтернативен одговор, на пример, Дали абортусот влијае врз наталите-

тот во општеството? 

Доколку темата е преширока, студентот може да пишува сè и сешто. 

Пример за теми од овој вид се оние што често им се задаваат на учени-

ците во основното и во средното образование, како и на студентите во 

високото образование: Есен, Пролет, Во паркот, На улица, Ана Карени-

на, Ликот на Доста Рожденката и сл. Секој ученик или студент оваа те-

ма ја доживува на сопствен начин, па поради тоа што темите не се опре-

делени и доволно конкретни, секој ќе пишува тоа што го смета за важно 

за темата (некој ќе пишува за она на што ќе се сети во одредениот мо-

мент, некој ќе пишува за одредена случка поврзана со насловот, некој 

за нешто што нему му се случило, на пример, во есен, итн.). Како резул-

тат на прешироко избраната и формулираната тема, напишаните есеи 

немаат голем квалитет, а тоа, пак, предизвикува незадоволство кај нас-

тавниците. Затоа, од голема важност е во наставниот процес, наставни-

кот да учествува во изборот, формулацијата и конкретизацијата на те-

мата.  

1.6.2. Премногу тесно поставена тема. Темата може да биде пре-

многу тесна и премногу конкретна, а тоа, пак, може да доведе до тоа 

есејот да има ограничено значење. Исто така, постои можност да не се 

најдат доволно релевантни информации за темата. Во тој случај, треба 

да се прошири опсегот на темата. На пример, темата Колку примери на 

евтаназија се откриени? е премногу тесна и е премногу конкретна. Зош-

то? Прво, бројот на откриени примери за извршена евтаназија може да е 

различен во различни извори на информации, бројот може да не ја реф-

лектира реалната ситуација, (може да постојат примери што не се ре-

гистрирани). Второ, и под услов да се најдат соодветни и релевантни 

информации, есејот ќе има ограничено значење, затоа што станува збор 

за број на откриени примери, а не за одреден аспект од темата, кој може 

да предизвика поголем интерес. Трето, ваков вид есеј е сиромашен и од 

содржинска и од јазична гледна точка. Според тоа, наместо поставената 

тема, може да се постави темата Што покажуваат досегашните открие-

ни примери на евтаназија во прилог на нејзината легализација? Во овој 

случај, јасен е ставот на студентот (афирмативна алтернатива за легали-

зација на евтаназија) и сите откриени примери треба да одат во прилог 

на овој избран став. 
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1.6.3. Премногу локализирана тема. Локализацијата на темата се 

поврзува со опсег кој се однесува на многу тесно подрачје, а тоа, исто 

така, не доведува до развој на главната идеја. На пример, прашањето 

Кои се ставовите на лекарите од битолската болница за евтаназијата? е 

премногу локализирано. Зошто? Прво, затоа што станува збор за пре-

многу локализирано подрачје, односно само за ставовите на лекарите 

од Општина Битола. Второ, за одговорот на ова прашање, може да не 

постојат доволно информации, а тоа не може да доведе до натамошен 

развој на темата. Подобро формулирана тема би можела да гласи Што 

покажуваат ставовите на лекарите во однос на евтаназијата во прилог 

на нејзината забрана?  Во овој случај, јасен е ставот на студентот (нега-

тивна алтернатива, односно забрана на евтаназијата) и сите аргументи 

треба да ја поддржуваат оваа избрана алтернатива.  

1.6.4. Премногу специјализирана тема. Премногу специјализира-

ната тема се поврзува првенствено со тема која бара знаење што студен-

тот го нема. На пример, темата поврзана со различни области од сите 

сфери на човековото живеење и дејствување: медицина, психологија, 

физиологија, статистички методи и сл., за која студентот нема доволно 

знаење, нема да може солидно да се елаборира. Пример за премногу 

специјализирана или техничка тема би можела да биде темата Кои ле-

кови се употребуваат за вршење на евтаназијата? Зошто? И под прет-

поставка да се најдат информации за имињата на лековите, тоа многу 

малку ќе му значи на студентот, а веројатно и на читателите  што по за-

нимање не се лекари. Исто така, во овој случај, темата не содржи алтер-

натива. За да се воведе алтернатива, потребна е поширока елаборација 

од лекарите, кои, на пример, имаат различни ставови во однос на лекот 

што е најсоодветен за вршење на евтаназијата. 

1.6.5. Тема која упатува на заклучок. Во овој случај, формулаци-

јата на темата упатува на одреден заклучок, уште пред да се презентира 

идејата во текстот. На пример, ако темата гласи Зошто евтаназијата се 

презентира како нешто непожелно?, тогаш, всушност, се претпоставува 

дека евтаназијата не е пожелна и не постои можност во презентацијата 

да се изрази став, зашто на ставот се упатува со наведената тема, а тоа е 

дека евтаназијата е непожелна. Оваа претпоставка треба да се испита, 

испитувањата да покажат дека е вистинита, а дури потоа да се почне со 

пишување. Доколу претпоставката не се испита, прашањето или нема 

да може да се испитува или, пак, ќе го ограничи истражувањето. Исто 

така, во темата нема алтернатива. Подобра варијанта на оваа тема е 

Евтаназијата треба да се презентира како непожелна појава? 

 

1.7. Активности: Напишете една област од која и да е сфера од чо-

вековото живеење. Потоа, со наплив на идеи и со поставување праша-
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ња, како во моделот, генерирајте можни поттеми или аспекти на темата. 

Изберете тема за која сакате да пишувате. Анализирајте ги темите од 

гледна точка на нивната конкретност, премногу тесна поставеност, пре-

многу широка поставеност, локализираност или специјализираност, ка-

ко и на можноста за заземање на став (афирмативен или негативен); 

1.8. Активности: Дадените теми сместете ги во соодветните катего-

рии: конкретност, премногу тесна поставеност, премногу широка поста-

веност, локализираност или специјализираност, можност за заземање на 

став (афирмативен или негативен).  

Зошто жените се презентирани како стереотипи во ТВ-рекламите?; 

Телевизијата е многу поучна за младата популација; Какви се навиките 

на гледачите на телевизија од Педагошкиот факултет во Скопје?; Зошто 

се реалните шоуа толку популарни; Зошто луѓето чуваат куќни ми-

леници; Книгите се најдобар пријател на човекот; Дали книгите се чи-

таат денес?; Стресот на студентите во високото образование; Зошто 

смс-пораките станаа најчесто користено средство за комуникација?; 

Ефектите на видеоигрите врз децата; 

1.9. Активности: Дадени се општи теми. Обидете се од нив да избе-

рете поттема преку наплив на идеи или формулирање на прашања: Кон-

сумирање шеќер, Зелен чај, Загадување на околината, Абортус, Влија-

нието на разводот врз децата, Расна, сексуална и етничката дискрими-

нација; Компјутерите во секојдневниот живот. 

1.10. Активности: Прочитајте ги следните параграфи. За нив, избе-

рете и формулирајте можни теми. При изборот и формулацијата на те-

мата, водете сметка за тоа темата да не е премногу тесно поставена, 

премногу широко поставена, локализирана или специјализирана. Исто 

така, при формулацијата на темата, имајте ја предвид нејзината мож-

ност за заземање на став (афирмативен или негативен). 

 

Единственото решение за терминално болните пациенти што пред 

себе немаат виталистичка визија е евтаназијата. Евтаназијата е смрт од 

милост за да се скратат маките на пациентот во претсмртната агонија и 

да се надмине чувството на немоќ и долготрајна несреќа. Оправданоста 

на легализацијата на евтаназијата се наоѓа во новите концепти на мо-

дерната биоетика, што нагласуваат дека човекот е смртоцентричен, па 

според тоа, ако е терминално болен, има право да го одбира времето и 

местото на својата смрт и да има автономија во одлучувањето. 

 

Евтаназијата што некои ја нарекуваат милосрдно убиство или уби-

ство од сожалување сè повеќе станува проблем на современото живее-

ње. Таа подразбира намерно прекинување на животот со цел да се от-

странат болката и страдањето на оној што веќе ја изгубил смислата на 
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животот. Велам не за евтаназијата, не за предвреме пресудена смрт. Ни-

кој не може и не смее да одлучува кога и под кои околности да се пре-

кине нечиј живот, затоа што никој не смее да го загрози правото на жи-

вот на секој човек, да ги наруши Божјите закони и да ја прекрши Хипо-

кратовата заклетва. 

 

Евтаназијата или популарно наречена убивање од милост става крај 

на човечкиот живот со цел пациентот да избегне страдање и измачува-

ње, а притоа шансите болниот да преживее се сведени на минимум. Ве-

лам не за евтаназијата. Велам не за убиството од милост. Евтаназијата, 

всушност, е подмолно убиство со умисла, затоа што со нејзина примена 

се нарушуваат Хипократовата заклетва, божјите закони и вербата во 

новите медицински технологии.  

 

„Двајца малолетници загинаа во сообраќајна несреќа“. „Уште една 

сообраќајна незгода предизвикана од малолетник“. „Малолетник сери-

озно повреден во тешка сообраќајна незгода“. Ова се вестите што нај-

често ги слушаме или ги читаме во визуелните и печатените медиуми. 

Да се поседува возачка дозвола на 16 години не е разумна одлука и 

претставува проблем што со себе носи многу последици. Меѓу другото, 

малолетните лица не се доволно зрели и може да претставуваат опас-

ност за себе и за други лица. 

 

2. ИЗБОР И ФОРМУЛАЦИЈА НА ТЕЗА  
 

2.1. Теза.  Поимот теза има повеќе значења: а) долг пишан есеј, што 

е резултат на истражување и што често се изработува за стекнување на 

универзитетски степен, на пример, магистерска теза, докторска теза и 

сл.; б) главна идеја, мислење или теорија во пишана или говорена фор-

ма; в) исказ или теорија поставени како премиса која треба да се дока-

же; г) идеја или теорија што се изразува како исказ и треба да се диску-

тира на логичен начин, a како синоними се јавуваат: пропозиција, идеја, 

теорија и хипотеза. Во Толковниот речник на македонскиот јазик под 

теза се подразбира: а) основна поставка, тврдење, став што треба да се 

докаже, да се одбрани; б) научен труд за добивање степен доктор на на-

уки. Оттука, се согледува разликата, но и сличноста меѓу термините те-

ма и теза. Имено, темата е поширок поим и ја претставува главната мис-

ла, идејата на еден есеј, на пример, во есејот ќе се пишува за евтаназија-

та, додека, пак, тезата е потесен поим и, најчесто, претставува исказ, 

тврдење или став што се зазема во однос на темата и што дополнително 

треба да се докаже, на пример, Евтаназијата треба да се легализира за 

да/со цел/затоа што ... итн.  
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2.3. Од тема до теза – предлог-модел. Определувањето на темата сè 

уште не е теза. Од примерот наведен претходно, очигледно е дека тема-

та евтаназија е премногу широка и дека понатаму, треба да се избере ас-

пектот од темата за кој ќе се пишува. Тоа се прави преку напливот на 

идеи и преку формулирање прашања. Изборот на еден аспект од темата, 

всушност, претставува избор на поттема, што води кон тезата. За избра-

ната поттема, потоа се формулираат прашања, а одговорот на едно од 

тие прашања претставува можна теза. Значи, со тезата се разјаснува 

следново: за која поттема, односно за кој аспект од темата евтаназија ќе 

се пишува. Тезата е, всушност, исказ кој е основа за интерпретацијата 

на поставеното прашање од поттемата. Тезата обично се претставува со 

една реченица, на крајот од првиот (воведен) параграф на есејот. Во ос-

танатиот дел од есејот се вклучуваат докази што ќе го убедат читателот 

во логиката на интерпретацијата и во оправданоста на тезата. Тезата ги 

навестува аргументите што ќе следат понатаму во есејот и ги инфор-

мира читателите за она што може да го очекуваат. Тезата треба да вклу-

чува аспект или поттема околу која не постои општа согласност.   

2.3.1. Избор и формулација на тезата. Изборот и форулацијата на 

тезата не се воопшто едноставна задача. Тие се комплексни задачи од 

кои зависи целиот есеј и се резултат на долг процес на мислење. Во нас-

тавата е потребно наставникот да применува различни техники што ќе 

го стимулираат размислувањето на студентите и што ќе им помогнат во 

разбирање на поширокото значење на темата со цел да стигнат до теза-

та.  

Да претпоставиме дека студентот решил да пишува за евтаназијата. 

Преку наплив на идеи, ги генерирал следниве идеи: смрт, живот, док-

тор, право на избор на пациентот, право на избор на семејството, добро-

волна смрт, убиство од милост, општество, закон, пациент што не може 

да се излечи, религија, легализација итн. Потоа, од овие напишани идеи 

може да произлезат и други идеи. Да претпоставиме дека преку напли-

вот на идеи, студентот се определува за аспектот, односно поттемата 

Легализација на евтаназијата. Оваа идеја е, всушност, поттемата од те-

мата евтаназија за која ќе се пишува. Секоја компонента од оваа општа 

тема, преку наплив на идеи, може да се претвори во поттема, а оттаму 

да се извлече тезата. На пример, Евтаназијата треба да се легализира. 

Потоа, се пристапува кон формулирање прашања за избраниот ас-

пект. Преку поставување на прашања оваа поттема се стеснува. На при-

мер, може да се постават следниве прашања: Дали треба да се легализи-

ра евтаназијата?, Зошто е потребно да се легализира евтаназија?, Кога е 

потребно да се легализира евтаназијата?, Како влијае легализацијата на 

евтаназијата на семејството? итн. Овие прашања се, исто така, можни 

аспекти за поттемата легализација. Од овие неколку основни прашања 
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може да произлезат и други, што, исто така, може да се третираат како 

основа од која ќе произлезе тезата. Понатаму, да претпоставиме дека 

студентот се определил да даде одговор на прашањето: Дали треба да се 

легализира евтаназијата? и пишува Евтаназијата треба да се легализира.  

Одговорот на оваа тема, сè уште не е целосна теза, зашто останува 

да се дополни исказот Евтаназијата треба да се легализира со исказ во 

кој ќе се напише и причината поради која студентот има такво мислење, 

на пример, Евтаназијата треба да се легализира затоа што/со цел/заради 

... Откако ќе се постави тезата, студентот може да постави дополнител-

ни прашања, од типот Дали прашањето може да убеди?, Дали прашање-

то предизивикува?, Дали постојат доволно информации за прашањето?, 

Дали е прашањето во опсегот на оној што пишува?,  итн., со цел да се 

провери можноста за нејзина корекција и ревизија. Графички приказ на 

предлог-моделот:  

 
 

Тема: Евтаназија 

↓ 

Наплив на идеи 

↓ 

Аспект (Поттема) 1 

↓ 

Право на избор 

Аспект (Поттема) 2 

↓ 

Легализација 

Аспект (Поттема) 3 

↓ 

Семејство 

Избор на поттема 

↓ 

Легализација 

Формулирање на прашања за избраната поттема 

↓ 

 Прашање 1 

↓  

Дали треба да се 

легализира 

евтаназијата? 

Прашање 2 

↓  

Кој треба да ја 

легализира 

евтаназијата? 

Прашање 3 

↓ 

Зошто да се 

легализира 

евтаназијата? 

Избор на прашање што ќе се одговара 

↓ 

Дали треба да се легализира евтаназијата? 

Одговор на прашањето 

↓  

Евтаназијата треба да се легализира 

↓ 

+ Причина, поддршка (зошто) 

↓  
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за да се зачува правото на избор на пациентот 

↓ 

Теза 

↓ 

Евтаназијата треба да се легализира за да се зачува правото на избор 

на пациентот 

 

Имајќи предвид дека во телото на петпараграфскиот есеј, трите па-

раграфи се однесуваат на три аргументи, во исказот кој ја претставува 

причината или поддршката, всушност, треба да се содржани три причи-

ни што служат како поддршка на првиот дел од исказот. 

Во продолжение се наведува уште еден пример за избор и формула-

ција на тезата според предлог-моделот. Општа тема: Основно образова-

ние. Наплив на идеи: наставници, ученици, директор, психолог, оптова-

реност, часови, квалитет, цена, ИКТ. Поттеми: Оптовареност, ИКТ и 

Квалитет. Избор на поттема: ИКТ. Оттука може да се пристапи кон 

формулирање на тема. Потоа следуваат формулирани прашања: Дали да 

се употребуваат компјутерите во основното образование?, Кои се при-

добивките од употребата на компјутерите во основното образование?, 

Кои се негативните ефекти од употребата на компјутерите во основното 

образование? Избор на тема што ќе се елаборира: Како употребата на 

компјутерите во основното образование придонесува за успехот на уче-

ниците? Одговор на прашањето во темата: Употребата на компјутерите 

во основното образование може да ги подобри постигањата на ученици-

те. Поддршка: затоа што го развива логичкото размислување (афирма-

тивна алтернатива + уште две причини). 

 

2.4. Активности: По примерот на моделот изберете и формулирајте 

тема и теза за различни сфери од човековот живеење и дејствување. 

2.5. Активности: Прочитајте ги долунаведените параграфи: а) ко-

ристејќи го моделот од т. 1, поставете тема и водете сметка за нејзината 

конкретност и можноста да внесува алтернатива; б) откријте дали е јас-

но поставена тезата? Доколку не е, укажете каде постои пропуст; в) 

формулирајте сопствена теза, имајќи ги предвид информациите во па-

рарафот; г) кои корекции треба да се направат при формулирање на Ва-

шата теза?; д) Направете ги корекциите. 

 

Секоја година голем број животни се подложени на експерименти  

што се резултат на научните истражувања. Многу групи и организации 

во светот дебатираат за овој проблем. Некои луѓе сметаат дека постојат 

оправдани причини да се вршат експерименти врз животните, зашто 

придобивките за човештвото од тоа се огромни. Некои, пак, сметаат де-
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ка експериментирањето врз животните е погрешно од морални причини 

и тврдат дека е тоа грозоморен чин. Експертите, од своја страна, тврдат 

дека експериментирањето врз животните треба да се забрани. 

 

Едно од најреволуционерните откритија на современата медицина е 

антибиотикот. Со неговото пронаоѓање се победија голем број болести 

кои во минатото беа фатални за животот на човекот. Од пронаоѓањето 

до денес, антибиотикот е најчесто употребуваниот лек во модерната ме-

дицина. Покрај позитивните ефекти од антибиотиците кои на сите им се 

добро познати, треба да се истакнат и негативните, особено при нивна-

та зачестена употреба. Во голем број држави антибиотиците спаѓаат во 

групата лекови што можат да се купат само со рецепт, а тоа директно 

укажува на алармантноста на ситуацијата. Многу пациенти почнуваат 

да земаат антибиотици на своја рака, без претходно да се консултираат 

со лекар и без да знаат за какво заболување станува збор. Постојат 

случаи кога лекарот му препишува антибиотик на пациентот без да се 

провери дали токму антибиотикот е најпотребен во тој случај.  

 

Насилството е појава што се среќава во сите општества, во сите 

општествени слоеви, независно од степенот на образованието, од фи-

нансиската состојба или од социјалниот статус. Тоа се дефинира како 

употреба на сила, закана или злоупотреба на моќта кон друго лице. Тоа 

е однесување со кое еден член од семејството ги загрозува телесниот 

интегритет, душевното здравје или спокојството на друг член од семеј-

ството. Најчесто жртви на семејно насилство во семејството се жените, 

децата и старите изнемоштени лица. Во брачните семејни односи заста-

пени се бројни форми и видови на семејно насилство. 

 

Загадувањето на животната средина зема сè поголем замав и тоа е 

тема што во последно време е многу актуелна. Секојдневно преку меди-

умите добиваме информации за тоа колку животната средина во која 

живееме е загадена. Исто така, последниве години сме сведоци на мно-

гу природни катастрофи – земјотреси, цунами, промена на климата итн. 

Се претпоставува дека овие катастрофи се јавуваат како одговор на од-

носот на човекот кон животната средина. Несоодветното третирање и 

депонирање на отпадот предизвикува здравствени и еколошки пробле-

ми така што сè повеќе се зголемува бројот на лица заболени од најраз-

лични болести, изумираат одредени видови растенија и животни, а 

ефектот од сето тоа се гледа и во загадениот воздух, во водата и почва-

та, како и во недостигот од храна и вода за пиење.  
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3. КОХЕРЕНЦИЈА 

 

3.1. Поим. Меѓу другите карактеристики, пишаниот текст се одлику-

ва и со кохерентност. Кохеренцијата претставува компонента на вешти-

ната за пишување и има особено важна улога за квалитетот на пишани-

от материјал. Името на овој поим доаѓа од латинскиот јазик, од глаго-

лот cohere, со значење да се држи сè заедно. Иако кохеренцијата е пред-

мет на испитување на многу истражувачи, сепак, таа, како комплексен 

концепт, тешко се дефинира. Кохеренцијата е начин да се поврзат идеи-

те во секоја реченица и во параграфот, за да се обезбеди логичен тек на 

мислите. Ако нема кохеренција во текстот, идеите потешко се следат. 

Со кохеренцијата текстот има сопствен редослед. 

За да се каже дека еден текст има добра кохеренција, во текстот сите 

елементи треба да се наоѓаат на своето место и да создадат впечаток за 

една целосна слика. Кохеренцијата подразбира суптилен тек на пишува-

њето, чувство за целината на напишаното. Таа придонесува за един-

ството на текстот, затоа што зборовите, фразите, речениците и парагра-

фите – сите се држат заедно и се поврзани едни со други во една смис-

ловна целина. Тоа значи дека еден текст е кохерентен ако постои логич-

ка поврзаност, смисла и единство на сите елементи од кои е составен 

текстот. Кога текстот е кохерентен, читателот го гледа, всушност, текот 

на мислата и лесно ги следи идеите, бидејќи мислите и идеите постепе-

но преминуваат од една реченица во друга и од еден параграф во друг. 

Спротивно, кога текстот не е кохерентен, речениците и параграфите не-

маат континуитет и читателот лесно може да се збуни во однос на идеи-

те што се презентирани во текстот. Текстот со сиромашна кохеренција 

влијае најповеќе врз разбирањето на пораката, односно идеите се изме-

шани и има ненадејни промени на фокусот од една идеја кон друга. Зна-

чи, кохеренцијата подразбира дека текстот има елементи што не содр-

жат изолирани мисли, туку мисли што логично произлегуваат една од 

друга и логично следуваат една по друга. Да го прикажеме тоа со еден 

пример:  

Прва верзија: Конечно стигнавме во Мадрид. Нè сместија во еден хо-

тел. Тој беше најпознатиот хотел во Мадрид. Во хотелот се одржуваше 

интернационален натпревар. Хотелот потроши многу пари за да го рек-

ламира настанот. На настанот не присуствуваа многу гости. (Иако пос-

тои одреден степен на кохеренција, идеите не се баш најдобро поврзани 

и се предадени преку повеќе кратки реченици).  

Втора верзија: Конечно стигнавме во Мадрид каде нè сместија во 

еден хотел. Тој беше најпознатиот хотел во Мадрид и во него се одр-

жуваше интернационален натпревар. Хотелот потроши многу пари за 

да го рекламира настанот, но на настанот не присуствуваа многу гости. 
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(Иако постои одреден степен на кохеренција која е подобра од онаа во 

претходниот параграф, идеите не се баш најдобро поврзани).  

Трета верзија: Конечно стигнавме во Мадрид каде не сместија во 

еден хотел. Хотелот беше еден од најпознатите во Мадрид и во него се 

одржуваше интернационален натпревар. Иако хотелот потроши многу 

пари за да го рекламира настанот, на настанот не присуствуваа многу 

гости (Во овој случај кохеренцијата е најдобра и помага за развој на 

мислата и тек на она што се пишува). 

3.2. Видови кохеренција. Најчесто се зборува за кохеренција меѓу 

зборовите, меѓу речениците и меѓу параграфите.  

3.2.1. Кохеренција меѓу зборовите. Овој вид кохеренција се пос-

тигнува со паралелизам, односно со употреба на слични граматички 

конструкции меѓу зборовите во речениците. Паралелизам најчесто се 

употребува кога се набројуваат дејства, на пример, што сака некој да 

прави, а што не сака, при набројување на целите на одредено истражу-

вање, задачите и сл. Според тоа, секое дејство од набројувањето, треба 

да се напише со иста граматичка форма. Ако на почетокот на набројува-

њето се употребува глаголска именка, тогаш и другите дејства во листа-

та треба да се предадат со глаголска именка. Или, ако за едното дејство 

се употреби да-конструкција и другите дејства треба да се предадат со 

да-конструкција. Истото се однесува и на глаголскиот прилог. Примери 

за некохерентни структури: Целите на ова истражување се: да ги испита 

ставовите на наставниците, да ги испита ставовите на учениците, испи-

тување на ставовите на родителите. Или, Марија сака да трча, да плива 

и јадење сладолед; Марко ужива да чита, да пее и во пешачење; Марко 

сака играње, пеење и да оди на прошетки; Марко сака читање, да пее 

песни и да оди на прошетки Преку паралелизам овие некохерентни 

структури се претвораат во кохерентни: Целите на ова истражување се: 

да ги испита ставовите на наставниците; да ги испита ставовите на уче-

ниците; да ги испита ставовите на родителите, или Целите на ова истра-

жување се: испитување на ставовите на наставниците, испитување на 

ставовите на учениците, испитување на ставовите на родителите; Мари-

ја сака да трча, да плива и да јаде сладолед или Марија сака трчање, 

пливање и јадење сладолед; Марко многу сака да игра, да пее и да пи-

шува. Марко ужива во пеењето, во играњето и во пишувањето. Децата 

вообичаено го поминуваат зимскиот распуст играјќи на снегот, правеј-

ќи Снешко и пиејќи топол чај.  

Паралелизам може да се изрази и со други структури: сврзничкиот 

состав не само што ... туку и, А како и Б, или А или Б, ниту А ниту Б. 

На пример, непаралелни структури се: Марија не само што сака да пее 

туку сака и одење на прошетка; Марија сака да пее, како што сака и иг-

рање. Паралелни структури: Марија не само што сака пеење туку сака и 
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играње; Марија не само што сака да игра туку сака и да пее; Марија са-

ка пеење, како и играње; Марија сака да пее, како и да игра.  

Примери за непаралелни структури: Употребата на компјутерите во 

наставата има повеќекратна цел: менување на начинот на кој наставни-

ците поучуваат, а студентите учат, зголемување на мотивацијата на сту-

дентите да учат и да ги подготви учениците за иднина. Или, Употребата 

на компјутерите во наставата има повеќекратна цел: менување на начи-

нот на кој наставниците поучуваат, а студентите учат, ја зголемуваат 

мотивацијата на студентите да учат и ги подготвуваат студентите за ид-

нина.  

 Примери за паралелни структури: Употребата на компјутерите во 

наставата има повеќекратна цел: го менува начинот на кој наставниците 

поучуваат, а студентите учат; ја зголемува мотивацијата на студентите 

да учат и ги подготвува студентите за иднината. Или, Употребата на 

компјутерите во наставата има повеќекратна цел: менување на начинот 

на кој наставниците поучуваат, а студентите учат, зголемување на мо-

тивацијата на студентите да учат и подготвување на студентите за ид-

нината. 

3.2.2. Кохеренција меѓу речениците. Овој вид кохеренција се пос-

тигнува со а) повторување на зборови; б) со логичен редослед; в) со 

употреба на синоними; г) со елипса; д) со сигнали за поврзување. а) 

Еден начин за постигнување на кохеренција е да се повторуваат истите 

зборови и фрази на крај од едната и на почетокот на другата реченица 

за да се покаже поврзаноста на идеите. Примери со повторување на збо-

рови: Најважен дел од пишувањето на еден есеј е формулацијата на те-

зата. Формулацијата на тезата помага да се креира структурата на есе-

јот. Преку повторувањето формулацијата на тезата се соединуваат две-

те реченици. Повторувањето му помага на читателот да ја сфати главна-

та идеја. Не постои строго утврдено правило за тоа колку често треба да 

се повторуваат клучните именки. Сепак, меѓу истражувачите постои 

согласност дека треба да се почитува принципот на јасност, односно 

клучната именка да се повторува само кога не е јасно значењето. Ова 

повторување се однесува на именките, но може да се повторуваат и збо-

рови од други зборовни групи, доколку се централни за содржината на 

текстот, на пример, заменки. Со цел да не се случи текстот да е заситен 

само со една именка, се препорачува употреба на синоними. На пример, 

Голем број клиенти се одушевени од електронските услуги што ги ну-

дат банките. Електронските услуги се многу погодни за клиентите; Или, 

Голем број ученици не го сакаат писменото изразување. Писменото из-

разување кај нив предизвикува страв и нервоза; Или, Многу студенти се 

плашат од испитните прашања поврзани со поезијата на С. Јаневски. 

Тие сметатат дека поезијата на Јаневски е тешка за разбирање; а1) Пов-
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торувањето може да се однесува и на усогласување на заменките. Овој 

начин подразбира употреба на одредена заменка што се однесува на 

претходно спомната именка. Тоа значи дека студентот треба да се пог-

рижи заменката да биде усогласена според лице, род и број со именката 

на која се однесува. И во овој случај, не постои строго утврдено прави-

ло за тоа колку често треба да се употребува заменка наместо именка. 

Сепак, важно е да се истакне дека клучната именка не треба да се заме-

нува со заменка тогаш кога може да настане забуна, односно кога не е 

јасно значењето. На пример, Мијалковски се согласи да се сретне со 

членовите на Одборот, пред да се потпише договорот. Тој сакаше да се 

запознае со нивните ставови околу акредитацијата на програмите. Или, 

Младата актерка беше на пробно снимање. Таа разговараше со режисе-

рот за да ги согледа неговите предлози за подобрување на претставата; 

б) Логичниот редослед на идеите, исто така, помага за кохеренцијата. 

Меѓу истражувачите се зборува за различни видови логичен редослед, 

но најчесто се користат хронологија, важност и споредба. Со хронолош-

киот редослед идеите се организираат според редоследот на нивното 

случување во времето. Со редоследот според важност идеите се диску-

тираат според редослед кој укажува на зголемување или намалување на 

нивната важност. Според редоследот со споредба, идеите се дикутираат 

преку споредување, така што се анализираат сличностите или разлики-

те меѓу две или повеќе идеи; в) Употреба на синоними. Синоними се 

зборови што имаат различна гласовна структура, но се исти или слични 

по значење. Тие придонесуваат за кохеренцијата на текстот. На тој на-

чин централната порака се повторува, но не се чувствува монотонија за 

читателот. На пример, Едно од најгорливите прашања на денешницата е 

глобалното затоплување. Овој феномен предизвикува голем број проб-

леми, како што се ...Или, Тинејџерите се соочуваат со големи притисо-

ци од средината. Поради тоа, многу млади луѓе се подложни на депре-

сија; г)  Елипса. Елипсата подразбира да се испуштаат зборови што се 

подразбираат од контекстот. На пример, Тој знае да пее, но и јас знам 

исто така (да пеам). Не сакам да го направам тоа. Ти сакаш? (да го нап-

равиш тоа);  д) Друг начин да се постигне кохеренција меѓу речениците 

е со помош на сигнали за поврзување. Постојат голем број сигнали, на 

пример, сигнали што покажуваат време и помагаат да тече мислата. 

Зборовите, прво, подоцна, потоа се примери за поврзувачки сигнали 

што покажуваат време. Овие сигнали му кажуваат на читателот што до-

аѓа и во која насока оди дискусијата. Овие зборови се употребуваат ко-

га студентот посочува дали станува збор за слична идеја, за спротивна 

идеја, за пример, за заклучок и сл. Овие сигнали овозможуваат да се 

создадат суптилни премини од една кон друга реченица. На овој начин, 

читателот лесно ги следи идеите на студентот. Постојат голем број сиг-
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нали за поврзување: д1) За воспоставување на ред или редослед: Прво, 

второ, трето, следно, потоа, најпрво, во исто време, досега, претходно, 

како последица на тоа, и тогаш, засега, како резултат на тоа, наредно, 

пред, во меѓувреме. На пример,  Прво, глобалното затоплување предиз-

викува топење на поларниот снег. Второ, тоа не изложува на штетните 

УВ-зраци од Сонцето; д2) За вметнување на пример: Во оваа прилика, 

на ова може да се гледа како, за да се илустрира ова, кога, каде, во ва-

ков случај, За да се демонстрира,  Ако се земе за пример. На пример, 

Ослабувањето на озонската обвивка предизвикува проблеми со кожата, 

како на пример изгореници на кожата и рак на кожата; д3) За да се од-

реди време или временска рамка: веднаш, пред тоа, тогаш, во тоа време, 

претходно, потоа, набрзо, пред, после, конечно, за време на. На пример, 

Набрзо потоа беа откриени причините за глобалното затоплување; д4) 

За логички да се оддели идејата: како прво, како второ, како трето, нај-

прво, како последица на тоа, како најпрво нешто, следно, конечно. На 

пример, Како второ, глобалното затоплување предизвикува проблеми 

со кожата; д5) За споредување: поинаку кажано, а пак, слично на тоа, 

исто така, наспроти тоа, како, како и, баш како, спротивно на тоа, спо-

редено со. На пример, Чадот што доаѓа од автомобилите, како и емиси-

јата на јаглерод од фабриките придонесуваат за глобалното затоплува-

ње; д6) За контрастирање: спротивно на тоа, сепак, едно поинакво гле-

диште на тоа е, од друга страна, спротивно, различно од тоа, исто така 

наспроти, не како тоа. На пример, Денес не постојат јасни методи за 

елиминација на метанот од атмосферата. Сепак, постојат некои техники 

што треба да се преземат да се намали неговата елминација; д7) За вове-

дување на дополнителен аргумент или идеја: дополнително на тоа, уш-

те повеќе, и тогаш, покрај тоа, исто така, што се однесува на тоа, пона-

таму, ниту, конечно, на крај, исто така може да се каже. На пример, 

Глобалното затоплување предизвикува топење на поларниот снег. Уште 

повеќе тоа нè изложува на штетните зраци од Сонцето; д8) За укажува-

ње на последица: затоа, како резултат на тоа, како резултат на што, пос-

ледувателно на тоа. На пример, Количеството на метан на планетава се 

зголемува, а како резултат на тоа се случува глобалното затоплување; 

д9) За давање мислење: според мое мислење, се чини дека. На пример, 

Според мое мислење, глобалното затоплување е проблем што ги засега 

сите, а не само владата; д10) За воведување на спротивставена идеја или 

да се укаже на исклучоци: сепак, додека пак, и покрај тоа, од друга 

страна, бездруго, иако, и покрај тоа, како спротивно на тоа, наместо, и 

покрај, но, но исто така може да се каже. На пример, И покрај тоа што 

не постојат јасни методи за елиминација на метанот од атмосферата, се-

пак, може да преземат одредени мерки; д11) За давање на пример: на 

пример, како илустрација, во овој случај, ако се земе случајот на, за да 
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се демонстрира. На пример, Глобалното затоплување предизвикува то-

пење на поларниот снег; д12) За давање причина: поради тоа што, би-

дејќи, се должи на фактот. На пример, Глобалното затоплување  се дол-

жи на фактот што се зголемува количеството на метан во атмосферата; 

д13) За сумирање или заклучување: на крај, како резултат, како што е 

покажано, да заклучиме, како заклучок, целосно земено, што значи, да 

сумираме, накратко; сумирајќи, па така, со други зборови, конечно, на 

крај. На пример, Конечно, глобалното затоплување негативно влијае на 

нашата планета и на човештвото.  

 

3.3. Активности: Прочитајте ги следниве параграфи. Откријте ги 

сите средства што се искористени за да се покаже кохеренцијата во тек-

стот. Во дел од параграфите не постои кохеренција ниту меѓу зборовите 

ниту меѓу речениците. Преосмислете ги тие параграфи (со информаци-

ите дадени во параграфите) така што ќе употребите средства за да ја по-

кажете кохеренцијата и јасно да го покажете текот на мислата.  

 

Активистите што се борат за правата на животните се против експе-

риментирањето, зашто сметаат дека луѓето немаат право да ги  користат 

животните во експерименти. Истражувањата врз човекот не се вршат 

без негово одобрување. Животните не може да дадат одобрување. Спо-

ред тоа, никој нема право да решава за животот на друго живо суште-

ство само затоа што не го зборува јазикот на луѓето. 

 

Голем број истражувања покажуваат дека при експериментите, жи-

вотните страдаат. Ова е една од главните причини поради која органи-

зациите за заштита на правата на животните се обидуваат да стават крај  

на овие експерименти.  

 

Истражувањата покажуваат дека во скоро 90% од случаите, експе-

риментите не се успешни бидејќи животните реагираат различно од чо-

векот. Голем број лекови што биле тестирани врз животните и имале 

позитивен ефект, подоцна биле повлечени од употреба, зашто лекот кај 

човекот предизвикувал несакани ефекти. Исто така, за време на експе-

риментот, животните се под голем стрес. Но и покрај овие факти, лабо-

раториите и понатаму спроведуваат експерименти врз животните. 

 

Непотребната и зачестена употреба на антибиотикот ја намалува не-

говата ефикасност. Често пати кај пациентите се развива отпорност на 

антибиотикот, антибиотикот едноставно не влијае врз бактериското за-

болување. Тоа резултира со употреба на зголемени дози со појако деј-
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ство кон микроорганизмите. Ваквото неодговорно однесување го поста-

вува прашањето за лекувањето на идните генерации. 

 

Антибиотиците треба да се употребуваат само доколку е неопходно, 

односно доколку постојат посериозни инфекции и само во случај ако се 

препорачани од лекар. Лекувањето со антибиотици треба да се избегну-

ва. Поголемо внимание треба да се посвети на превенцијата од какви 

било болести со промена на начинот на живеење, односно со внесување 

на неопходните витамини и минерали, со консумирање на здрава храна 

што подразбира големо количество на овошје и зеленчук. На овој на-

чин, човекот го зајакнува сопствениот имунитет, а тоа придонесува ор-

ганизмот сам да се избори против болеста.   

 

Дури и ако лекувањето со антибиотици не може да се избегне, сепак 

е неопходно да се употребуваат витамини и пробиотици кои помагаат 

телото полесно да се соочи со бактериите. Во спротивно, при долготрај-

на терапија со антибиотици се уништува црвената флора што, од своја 

страна, доведува до дополнителни здравствени проблеми, а и до несака-

ни натамошни компликации. За да се спречи навиката секојдневно да се 

употребуваат антибиотици, треба да се преземат мерки за нивна рацио-

нална примена што треба да се применува од сите, а пред сè од здрав-

ствените работници и фармацевтите. На тој начин се подигнува нивото 

на свеста за ризикот од претераната употреба на антибиотици. Антиби-

отиците треба да се употребуваат само за особено тешки бактериски 

инфекции, а не за полесни настинки или грип. 

 

Се проценува дека 26 милиони животни секоја година се користат  

за научни и комерцијални цели. Животните се користат во многу експе-

рименти што придонесуваат за развој на медицинските третмани, за ут-

врдување на токсичноста во лековите, за козметички препарати и сл. За 

овие тестирања се користат различни видови животни, но најчесто 

глувци, стаорци, мајмуни, мачки, кучиња и сл. Во овој есеј, јас ќе се 

обидам да ги прикажам негативните последици од експериментирањето 

врз животните. 

  

Експеримените со животните се сурови и нехумани. Животните што 

се употребуваат во тие експерименти често се подложни на присилна 

употреба на храна, им се нанесуваат повреди од различен вид со цел да 

се испита ефикасноста на некој крем или козметички препарат. Шампо-

ните  најчесто се тестираат врз зајаците така што на очите им се ставаат 

клипови за да не трепкаат. Потоа, зајаците се оставаат во таа состојба 
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една недела за да се покаже дали шампонот  предизвикува иритациски 

ефекти на кожата. 

 

4. ПАРАГРАФ 

 

4.1. Паргараф. Параграфите претставуваат структурни единици на 

еден есеј. Еден есеј, односно една една наративна единица, содржи не-

колку поврзани параграфи што во себе ја содржат и ја развиваат идејата 

на есејот. Значи, за да се пишува логички и ефективно, првенствено 

треба да се усоврши техниката на пишување параграфи. Параграфите го 

делат текстот на делови за да може читателот да види како се развива 

целиот есеј. Првиот ред на параграфот секогаш треба да е вовлечен. Со 

тоа се идентификува параграфот и со тоа тој се одделува од другите па-

раграфи.  

Мислите и идеите за одредена тема се изразуваат со помош на рече-

ниците. Повеќе поврзани реченици меѓу себе за одредена тема прават 

параграф. Секој параграф е логички поврзан со претходниот параграф 

или со тој што следи. Параграф е една единица од меѓу себе поврзани 

реченици за една мисла или за една идеја, најчесто со големина од 100 

до 250 зборови.  Должината на параграфот може да варира и тоа зависи 

од целта на параграфот, информациите што ги содржи, како и од мето-

дот на развивањето на идејата. Параграфот не треба да биде ни прекра-

ток, ни предолг. Параграфот не треба да биде составен од една или две 

реченици освен ако не станува збор за премин од еден во друг пара-

граф, но не смее да биде  и подолг од две или повеќе страници, бидејќи 

параграфите подолги од една страница не се толку ефективни. Сите па-

раграфи во еден есеј или наративна целина заедно се комбинираат за да 

ја изразат формата и намерата на целината. Еден есеј содржи неколку 

меѓу себе поврзани параграфи што ја развиваат главната идеја.  

Параграфот претставува структурна единица и како таков тој ќе биде 

добар, ефикасен, ако биде здрава и цврста неговата внатрешна структу-

ра. Обично се укажува на два основни услова за валидност на еден па-

раграф: единство и кохерентност. а) Единството на параграфот се сос-

тои во барањето во речениците што го сочинуват, од почетокот до 

крајот да се развива една иста централна мисла (тема). Со други зборо-

ви, единството на параграфот ќе се постигне ако сите реченици, се од-

несуваат кон една основна тема која во него се развива. Во параграфот 

не треба да има реченици што не се однесуваат на темата. Единството 

на параграфот се нарушува ако во него се вметнат реченици што се од 

друга, нова тема. Но треба да се внимава да не се изостават  реченици 

што се битни за значењето на темата и параграфот; б) За да биде ко-

херентен, параграфот, сите реченици во него мора да сочинуваат една 
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цврста логичка организирана целина, а тоа се постигнува така што рече-

ниците во него ќе бидат наредени според некој логички ред, т.е да 

бидат така организирани при што меѓу нив ќе постои една врска – хро-

нолошка, причинска и сл., со прикладни премини од една до друга 

идеја, со доследност во граматичката структура и сл. Речениците од кои 

е составен параграфот што ја соочинуват таа логичка врска треба да 

бидат јасни за читателот. 

Како што во еден параграф треба да постои цврста поврзаност меѓу 

речениците, така треба да постои и цврста врска меѓу сите параграфи во 

есејот. Не треба од еден параграф нагло да се преминува на друг, при 

тоа во нив да се зборува за различна тема, а да се поврзат само надво-

решно – со некој сигнал кој се користи за премин од еден во друг пара-

граф. 

4.2. Фази во пишувањето параграф. Постојат четири фази во пи-

шувањето на секој параграф: 

 А) фаза пред пишување на параграфот 

   Б) фаза на пишување на параграфот 

   В) фаза на проверка на напишаното во параграфот 

   Г) фаза на финален производ 

 4.2.1. Фаза пред пишување на параграфот. Оваа фаза содржи не-

колку чекори: 1. Студентот внимателно размислува за она што сака да 

го напише. Користејќи ги техниките за избор и формулирање на темата, 

тој размислува и го запишува прашањето на кое сака да даде одговор. 

Потоа, може да постави дополнителни прашања, како на пример, Како 

ќе одговорам најдобро на прашањето?, Кој е најважниот сегмент од мо-

јот одговор?, Како да напишам главна реченица за најважниот сегмент 

од мојот одговор?, Кои факти или идеи може да ги искористам за да ја 

поддржам главната реченица?, Како да се направи параграфот интере-

сен? Дали имам доволно податоци за темата?, Каде може да најдам по-

веќе податоци? и сл.; 2. Одговорите на сите овие прашања, студентот ги 

запишува во својата тетратка. Тоа му помага да ги организира сопстве-

ните мисли и да открие што ќе напише во параграфот; 3. Потоа, студен-

тот ги запишува во тетратката фактите што му помагаат да одговори на 

прашањето; 4. Многу важно е студентот да ги открие причините поради 

кои читателите би биле заинтересирани за оваа тема, како и да се запра-

ша зошто е толку важна темата што ја одбрал; 5. Една од најтешките ак-

тивности е да се напише главната реченица во параграфот. Таа треба да 

биде поврзана со најважниот дел од темата. Таа се провлекува во текот 

на пишувањето на целиот параграф; 6. Фактите и идеите треба да бидат 

организирани на таков начин што ќе се развива главната идеја. Откако 

студентот ќе се одлучи за најважната поента на параграфот, тоа треба 

да им се каже на читателите според одреден редослед. Треба да се одлу-
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чи кои факти и идеи ќе ја поддржуваат главната идеја во параграфот. 

Студентот треба да запишува белешки што ќе го водат низ пишувањето 

на параграфот.  

 4.2.2. Фаза на пишување на параграфот. Оваа е фаза кога идеите 

се запишуваат со помош на реченици. На почеток се запишува главната 

реченица, потоа речениците што ја поддржуваат главната реченица и на 

крај заклучната реченица или парафразата. Треба да се пишува еднос-

тавно и јасно, а фокусот да е на главната идеја. Доколку е потребно, 

студентот може да користи и речници за да најде зборови со кои соод-

ветно ќе ја претстави идејата.  

4.2.3. Фаза на корекција на напишаното во параграфот. Откако ќе 

се напише параграфот, студентот ги проверува грешките и пропустите 

и ги коригира. Во оваа фаза, треба да се обрати внимание на следното: 

правописни пропусти, дали секоја реченица има подмет, дали постои 

согласување меѓу прирокот и подметот, проверка на глаголското време 

што се употребува и на смислата на секоја реченица. Исто така, треба 

да се провери стилот и организацијата: дали параграфот има главна ре-

ченица, дали речениците се фокусирани околу главната идеја, дали па-

раграфот има заклучна реченица, дали сите реченици се фокусираат 

околу главната идеја, дали параграфот е интересен.  

4.2.4. Фаза на финален производ. Оваа е фаза кога параграфот му 

се покажува на наставникот и се бараат од него некои идеи за да се по-

добри пишувањето.  

4.3. Видови параграфи. Постојат повеќе видови параграфи: вове-

ден, завршен и стандарден. Правилата што овде се воведуваат се одне-

суваат на формалното академско пишување, а не на пишување за весни-

ци и сл. Со право се вели дека пишувањето на воведниот и завршниот 

параграф се едни од најтешките активности во пишувањето на есејот. 

Овие два параграфа ја врамуваат мислата и ги поврзуваат идеите. 
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5. ВОВЕДЕН ПАРАГРАФ 

 

5.1. Воведен параграф. Секој есеј неопходно содржи воведен пара-

граф. Воведниот параграф е особено важен, затоа што токму тука се на-

вестува темата за која ќе се пишува и се поставува тезата. Често пати во 

воведниот параграф може да се забележи креативноста на студентот, 

зашто постојат безброј начини да се започне еден есеј или параграф. 

Пожелно е воведниот параграф да започне на интересен начин за да го 

привлече вниманието на читателот. Вовед со некоја приказна, некој ци-

тат, интересно прашање или некој пример може да ги натера читателите 

да видат зошто е оваа тема важна и да им послужи како покана за инте-

лектуална конверзација. Она што може да го привлече читателот, може 

да биде некоја кратка анегдота, хипотетичка случка или некој цитат, 

што претставуваат дел од проблемот и го навестуваат она што следува 

понатаму. Анегдотите, случките или цитатите треба да бидат претставе-

ни како докази и објаснети. Овие податоци треба да бидат колку што е 

можно пократки заради тоа што, ако се премногу долги, читателот мо-

же да се изгуби во тој вовед и да изгуби интерес да чита понатаму. Во-

ведниот параграф може да има различна должина. Кај кратките есеи, од 

900 до 1200 зборови, воведниот параграф има најчесто од 100 до 250 

зборови. Кај есеите што се подолги, воведниот параграф може да биде 

претставен преку неколку параграфи, а кај книгите воведот може да 

претставува цела една глава.   

Воведниот параграф е многу тежок дел за пишување и тој има важ-

на функција. Познати се многу стратегии за тоа како да се напише вове-

дот. Со овој параграф треба да се направи впечаток. Кај читателот се ја-

вуваат првите импресии за темата, односно генерален впечаток за цели-

от текст. Недоволна организација, грешки, монотон вовед оставаат не-

гативен впечаток. На читателот треба да му се даде до знаење темата 

што ќе се елаборира, како и причините поради кои е таа важна. Воведот 

треба да ја содржи главната идеја на цел текст, аргументите што ќе се 

користат и планот на работата во цел текст. Воведот треба да го предиз-

вика интересот на читателот и да го натера да го прочита цел текст. Во-

ведниот параграф, најчесто завршува со тоа што во него се поставува 

тезата на есејот. 

5.2. Структура на воведниот параграф. Воведниот параграф содр-

жи: главна реченица, три до пет реченици со информации што ја разви-

ваат главната реченица. Тие треба да ја прошируваат идејата дадена во 

главната реченица. Потоа, следува реченица што ја претставува тезата 

со три причини, односно три аргументи. Потоа, се пишува заклучна ре-

ченица со која се сумира кажаното. Во целиот воведен параграф треба 

да се внимава на кохеренцијата. Преодот кон следниот параграф, однос-
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но кон првиот параграф од телото, се разликува од преодот меѓу пара-

графите на телото. За тоа се употребуваат веќе споменатите сигнали и 

поврзувачки зборови. Исто така, постои разлика во преодот од третиот 

параграф на телото кон завршниот параграф. 

5.2.1. Аргументи. Во формулацијата на тезата, треба да се наведат 

три аргументи кои одат во прилог на одбрана на избраниот став. Значи, 

аргументот е исказ преку кој се застапува избраниот став. Аргументите 

не се лични размислувања, перцепции и верувања. Тие се логички зак-

лучоци што произлегуваат од фактите и имаат улога да ја поддржат из-

браната теза, афирмативна или негативна.   

5.2.1.1. Структура на аргументот. Секој аргумент мора да задово-

лува одредени критериуми во однос на содржината што ја опфаќа, како 

и во однос на начинот на кој е структуриран. Секој арумент е изграден 

од четири елементи: тврдење, објаснување, докажување и поврзување. 

Тврдењето треба да се формулира во вид на потврдна реченица, што 

треба да биде јасна и концизна и не треба да содржи објаснување. На 

пример, Абортусот треба да се забрани затоа што е убиство со умисла. 

Ова тврдење застапено во тезата, само по себе не значи ништо. Тврде-

њето треба да се објасни. Служејќи се со теоретски претпоставки, сту-

дентот мора да ја докаже вистинитоста на тврдењето што го формирал, 

со цел тоа да биде земено како релевантно при донесување на одлуката 

за прифаќање или отфрлање на тезата. На крај, аргументот треба да се 

докаже. Логиката на објаснувањето го зацврстува тврдењето, но тоа не 

е доволно за да биде земено како вистинито. Покрај објаснувањето, сту-

дентот треба да се потруди поблизу да го прикаже, т.е. да го илустрира 

она што се тврди. За таа цел, при аргументацијата се користат факти, 

примери, податоци и сл., преку што се потврдува севкупната вистини-

тост на аргументот. 

   

На пример,  

Општа тема: Абортус 

Тема на есејот: Не за абортусот 

Главна реченица: Абортусот треба да се забрани – Главната рече-

ница треба да ја содржи идејата на целиот параграф, т.е. идејата која по-

натаму целиот есеј ќе ја „брани“. Главната реченица во воведот мора да 

е поврзана со главната идеја во есејот и неа да ја поддржува. Секоја ре-

ченица во параграфот мора да ја поддржува напишаната или имплици-

раната главна реченица за темата. Таа централна мисла мора уште вед-

наш да се истакне и да биде јасна и воочлива. Главната реченица е, 

всушност, дел од тезата. 

Три до пет реченици што ја развиваат главната реченица – Заб-

раната на абортусот е едно од најконтроверзните прашања денес, што 
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предизвикува голем интерес, како од научната така и од пошироката 

јавност. Иако не постои согласност во ставовите, се чини дека се по-

гласни противниците на абортусот. Тие укажуваат дека е абортусот по-

јава што има негативни импликации во општественото живеење. Овој 

став наоѓа поддршка во фактот дека ... овде се наведуваат трите аргу-

менти во прилог на негативниот став кон абортусот. Аргументите треба 

да ја објаснуваат, илустрираат, докажуваат и покажуваат веродостој-

носта на главната реченица. 

Аргумент 1: Абортусот е убиство со умисла 

Аргумент 2: Абортусот го намалува наталитетот 

Аргумент 3. Абортусот го загрозува здравјето на жената 

Теза: Абортусот треба да се забрани затоа што е тој убиство со 

умисла, за да се зголеми наталитетот и за да се заштити здравјето на 

жената. 

Тезата е солидно поставена, но содржи некохерентна структура. От-

кријте за што станува збор.  

Заклучна реченица: Оваа реченица се сведува само на повторува-

ње или парафразирање на главната реченица, односно нејзина функција 

е да ја повтори темата или она за што се зборува во целиот параграф –  

Од негативните импликации од абортусот, произлегува дека тој треба 

да се забрани.  

Или, друг пример, 

Општа тема: Евтаназија 

Тема на есејот: Легализација на евтаназијата  

Главна реченица: Евтаназијата треба да се легализира 

Три  до пет реченици што ја развиваат главната реченица 

Аргумент 1: Право на избор 

Аргумент 2: Страдање на болниот 

Аргумент 3: Семејството на болниот 

Теза: Евтаназијата треба да се легализира затоа што тоа е право на 

личноста на избор, за да се прекине агонијата на болниот, како и за да 

се спречи страдањето на семејството на болниот.   

Заклучна реченица: Легализацијата на евтаназијата станува неоп-

ходност. 

5.3. Стратегии за пишување воведен параграф. а) На почеток тре-

ба да се запише тезата, зашто целиот есеј, всушност, претставува одго-

вор или реакција на она што е поставено со тезата. Како што е веќе 

спомнато, тезата не треба да биде премногу широка и генерална, однос-

но општа. Често пати, затоа што е премногу тешко, воведот се пишува 

откако ќе се напишат параграфите на телото. На тој начин, студентот е 

сигурен дека есејот е една кохерентна целина. Може да се напише про-

бен воведен параграф, а потоа да се измени. Најдобро е да се започне 
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така што ќе се „зграпчи“ вниманието на читателот. Тоа се постигнува, 

на пример со некое сценарио во вид на загатка, некоја неочекувана 

анегдота, прашање што провоцира и сл.; б) Треба да се внимава на пр-

вата реченица зашто таа треба да кажува нешто корисно на интересен 

начин. Исто така, пожелно е да се избегнуваат фрази од типот Во овој 

труд јас ќе зборувам за ... Оваа реченица навистина упатува на главната 

идеја, но таа не е воопшто интересна. Она што се сака да се каже треба 

да биде кажано во вид на декларативна реченица. Би било повеќе убед-

ливо ако се каже дека Х го вреднува образованието наместо студентот 

да ни кажува оти ќе зборува за тоа. Потребна е самоувереност. Не може 

да му се верува на студентот, ако тој сам не верува во тврдењето.  

5.3.1. Оцена на првата верзија. Откако ќе се напише првичната 

верзија, најдобро е да се пристапи кон т.н. оценување од другите сту-

денти, односно треба да му се даде воведот на друг студент да го про-

чита и да каже што очекува дека ќе се дискутира во есејот, дали е јасно  

кој вид аргументи ќе се употребуваат и сл. Ако читателот може да го 

предвиди остатокот од есејот, тогаш воведот е добар.  

5.4. Неефективни воведни параграфи. а) Не е ефективно да се пи-

шува вовед во кој се наведуваат само неколку реченици, особено ако се 

двосмислени и не кажуваат ништо значајно. На пример, Ропството е ед-

на од најголемите трагедии на човештвото. Има голем број различни ас-

пекти за ропството. Секој од нив разгледува различен проблем за поро-

бените луѓе. Не е ефективно ако повторно се тврди веќе изнесената те-

за; б) Исто така, не е ефективно да се почне со вовед т.н. речник вовед. 

Овој вовед се користи кога се почнува со дефиниција за еден или пове-

ќе зборови во зададената задача. Овој вовед не е воопшто интересен 

зашто секој може да отвори речник и да даде дефиниција. Речникот не 

го зема предвид контекстот во кој треба да се напише есејот и не нуди 

детални и специфични информации. Ова е многу употребуван вовед, но 

не е најуспешен. За да биде овој вовед, сепак, интересен, потребно е 

студентот, на пример, да даде сопствена дефиниција на одреден поим 

во рамките на задачата; в) Ако студентот се обидува да најде авторитет 

за да го спомне во воведот, треба да се побара некој што е важен; г) Во-

вед наречен од почетоците на човештвото е општ и подразбира да се на-

пишат неколку реченици кои ќе кажат зошто е важна таа и таа тема од 

почетоците на човештвото. Тој параграф е многу општ и тешко успева 

да се поврзе со тезата. Се пишува кога нема што да се каже и затоа не е 

ефективен. На пример, Од почетоците на човештвото, ропството е 

проблем во човечката историја. д) Вовед т.н. извештај за книга. Овој во-

вед дава информации за авторот на книгата за која студентот пишува, 

кажува за што е книгата и дава основни информации за книгата. Овој 

вовед се употребува кога се сака да се пополни простор затоа што тоа е 
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удобен и познат формат. Но не е ефективен затоа што нуди информа-

ции што читателот веќе ги знае и што не се релевантни за тезата. На 

пример, Х напиша своја автобиографија во таа и таа година. Таа се обја-

ви во таа година во издание на таа и таа куќа. Во неа тој го опишува 

сопствениот живот.   

 

5.5. Активности: Прочитајте ги следните параграфи. Напишете ги 

нивните структурни делови. Во сите параграфи не може јасно да се ви-

дат структурните делови или, пак, воопшто не се застапени. Во тој слу-

чај, преработете ги параграфите (со информациите дадени во нив), ко-

ристете ги средствата што обезбедуваат кохезија на мислата и потоа, 

напишете ги структурните делови. Укажете на деловите што претставу-

ваат неефективни воведи.  

 

Евтаназијата или како што некои ја нарекуваат милосрдно убиство 

или убиство од сожалување сè повеќе станува проблем на современото 

живеење. Таа подразбира намерно прекинување на животот со цел да се 

отстранат болката и страдањето на оној што веќе ја изгубил смислата на 

животот. Велам не за еватаназијата, не за предвреме пресудена смрт. 

Никој не може смее да одлучува кога и под кои околности да се преки-

не нечиј живот, затоа што никој не смее да го загрози правото на живот 

на секој човек, да ги наруши Божјите закони и да ја прекрши Хипокра-

товата заклетва. 

 

Во денешно време сè повеќе млади жени се одлучуваат на абортус. 

Но дали е таа навистина правилна одлука. Жените што извршиле абор-

тус најчесто се осудувани од околината. Абортусот често се смета за 

убиство и многумина не го дозволуваат во никој случај. Од религиска 

гледна точка, абортусот е, исто така, осуден и се смета за грев. Уште и 

се тврди дека е абортусот морална грешка која го инволвира и Бог. Од 

друга страна, пак, постојат и луѓе што мислат дека абортусот треба да 

биде едно од основните права на жените. Питер Сингер,  филозоф и нај-

познат биохемичар на планетата, смета дека човечките суштества нема-

ат интринзично право на живот. И покрај тоа што ова тврдење ја ири-

тира јавноста, сепак не може да се одрече дека сите жени имаат  право 

на избор за иднината на сопствениот живот и никој не треба да ја забра-

ни нивната слободна волја. Сме навикнале да ги осудуваме одлуките на 

други луѓе без притоа да се запрашаме што е она што довело до таква 

одлука. Ретко се прашуваме што чувствува жената што се одлучила на 

абортус.  
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5. јуни е меѓународен ден кога се одбележува заштитата на животна-

та средина под мотото: Седум милијарди соништа, една планета. Троши 

претпазливо. Ширум светот се организираат најразлични настани и ак-

тивности што ги пренесуваат пораките за одржување на чиста и здрава 

животна средина. Овој ден е повод, голем број меѓународни организа-

ции, институции и поединци да преземат конкретни акции за заштита 

на Земјата и природните ресурси. Но дали е доволен само еден ден за 

доброто на планетата и што треба да се направи за да се обрне повеќе 

внимание за зачувување на животната средина? Имаме закони, но за 

жал тие сè уште не почнале да функционираат. Заштитата не се однесу-

ва само на поединци, таа треба да се подигне на глобално ниво. Но пр-

венствено треба да се подигне свеста кај луѓето. Најголем и единствен 

виновник за еколошката катастрофа на животната средина во која живе-

еме е човекот. Заради тоа мора да се влијае на будење на свеста на луѓе-

то од најрана возраст.  

 

Евтаназијата претставува убиство од милост, лекарот им овозможу-

ва лесна и безболна смрт на пациентите со неизлечиви болести и со не-

издржливи болки. Но постои ли добра смрт? Секое одземање на чове-

чкиот живот е убиство. Лекарите немаат право да го одземат правото на 

туѓиот живот. Нивната работа е да им помагаат на пациентите, а не да 

ги убиваат. Тие треба да им помагаат на пациентите, да им влеваат на-

деж затоа што медицината е многу напредна и чуда постојано се случу-

ваат – голем број неизлечиви пациенти се излекувале и продолжиле со 

својот живот. 

 

Смртната казна продолжува да биде контроверзна тема во совреме-

ното општество. Библијата вели: око за око, заб за заб, или во овој слу-

чај живот за живот. Но ако го убиваме убиецот, зошто не го измачуваме 

мачителот, или не го силуваме силувачот?  Дали смртната казна е разу-

мен начин да се оправда злосторството? И ако е, што потоа? Ние сме 

подобри од убиецот со тоа што ќе му го одземеме животот? Не, само 

стануваме полоши, стануваме убијци и според некоја моја логика след-

ните на електричниот стол. Јас сум строго против примената на смртна-

та казна  како правна санкција, а во продолжение следува и зошто. Иако 

против смртната казна има многу да се пишува, сепак ќе се ограничам 

на неколку, според мене, поважни аргументи. 

 

Евтаназијата е една од најконтроверзните теми на денешното оп-

штество која поттикнува голем број етички прашања. Тоа е олеснување 

на смртта кое претставува еден вид на витештво: витезите ги убивале 

тешко ранетите, не ги оставале да се мачат или да паднат во рацете на 
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непријателот и да завршат во уште потешка смрт. Не случајно се вели 

дека евтаназијата е убиство од милосрдност, според мене прекинување-

то на болката и агонијата кај терминално болните лица е едно од најго-

лемите човекови права кое може да се реализира само со евтаназија.  Во 

повеќето случаи на евтаназија постои сериозна можност за донирање на 

здравите органи од лицето чиј живот згаснува – шанса за друг живот да 

биде спасен.  Понатаму, третманите за лекување на лица што боледува-

ат од неизлечлива болест се многу скапи, семејството прави напори да 

овозможи средства, а државата е во загуба бидејќи добар дел од лекува-

њето на терминалните болести се плаќа од државната каса.  Бездруго, 

многу поборници против евтаназијата ќе се потпрат на етиката и ќе ре-

чат дека со евтаназијата се прекршува Хипократовата заклетва за хума-

ност што ја даваат сите доктори, но поголема нехуманост е да се остави 

еден човек да се измачува и да трпи болки кои ниту еден лек не ги сми-

рува. 

 

6. ПАРАГРАФИ  НА ТЕЛОТО НА ЕСЕЈОТ – 

ПОДДРЖУВАЧКИ ПАРАГРАФИ 

 

6.1. Поддржувачки параграфи. Параграфите што ја развиваат и ја 

поддржуваат главната идеја изнесена во воведот го прават телото на 

есејот. Тие се викаат поддржувачки параграфи. Секој параграф му ука-

жува на читателот дека со него почнува нешто ново, дека се развиваат 

нови мисли, но останува истата основна тема. Преминот од еден пара-

граф во друг треба да биде логичен и природен. Во поддржувачките па-

раграфи, всушност, се елаборираат трите аргументи наведени во тезата. 

Секој поддржувачки параграф се состои од еден аргумент што ја реф-

лектира гледната точка на студентот и е илустрација на неговото раз-

мислување и на ставот што го зазел. Секој од аргументите се претставу-

ва во посебен параграф, па според тоа телото на есејот го сочинуваат 

три поддржувачки параграфи.  

6.1.1. Структура на поддржувачкиот параграф. Поддржувачкиот 

параграф ги содржи следните елементи: а) Главна реченица – се одне-

сува на една поттема, односно на еден аргумент, наведен во тезата. 

Главната реченица во поддржувачкиот параграф, всушност, ги претста-

вува причините поради кои треба да се забрани абортусот. На пример, 

главната реченица во првиот параграф од телото се однесува на тоа де-

ка абортусот претставува еден вид убиство со умисла; б) Потоа се пи-

шуваат неколку поддржувачки реченици што ја објаснуваат и развиваат 

идејата. Овие реченици ги претставуваат доказите. Доказите може да 

бидат изложени во вид на статистички податоци, цитати или анегдоти, 

сведочења на очевидци и сл. Тие треба да се интерпретираат колку што 
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е можно појасно за читателот да ја разбере темата така како што ја раз-

брал студентот, зашто ако не се објаснат, не може да се очекува дека 

читателот ќе го разбере напишаното на правилен начин. Доколку не се 

објаснат доказите, тие може да се сфатат на поинаков начин и да ја 

изгубат вредноста и важноста што ја имаат за пишувачот. Може дури да 

се стекне впечаток дека тие не се вистинските докази за темата; в) 

Откако ќе се изнесат доказите, тоа е најава дека ќе се сумира темата.  

Параграфот завршува со заклучок или со сумирање на главната тема. 

Во поддржувачките параграфи, исто така, треба да се води сметка за ко-

херенцијата и да се употребуваат конструкции што ја овозможуваат.  

 

На пример, 

Сигнал или поврзувачки збор: Прво 

Поддржувачки параграф 1 – Главна реченица: Прво, абортусот е 

практично убиство.  

Три до пет реченици што ја развиваат главната реченица – под-

држувачки реченици: Абортусот е убиство со умисла што според закон 

се казнува. Ние кон абортусот се однесуваме како кон  нормална појава. 

Е, па, тоа не е ниту нормална, ниту природна појава што треба да ја оп-

равдуваме со зборовите: беше грешка или останав сама или не сакам 

уште едно дете... Ако ја земеме предвид улогата на средствата за кон-

трацепција и на средствата за информирање, едноставно нема одбрана 

за овој чин. 

Заклучна реченица ‒ сумирање и преод кон вториот параграф од 

телото: Значи, абортусот е еден вид убиство, и денес во услови на ма-

совна информираност на јавноста и во услови на достапност на разни 

видови средства за контрацепција, тој не смее да биде прифатлива оп-

ција. 

 

Сигнал или поврзувачки збор: Друго 

Поддржувачки параграф 2: ‒ Главна реченица: Друго, никој нема 

право да носи одлука за абортус. 

Три до пет реченици што ја развиваат главната реченица – под-

држувачки реченици: Кој нам ни дава за право да си речеме: Не овој 

живот не заслужува да започне, мене (нам) ова дете ќе ми (ни) донесе 

само проблеми, Не, ова суштество воопшто не е ни дете, тоа е само куп 

клетки што ништо не значат, а може да го променат негативно нашиот 

живот. Не, ова ќе ја уништи мојата кариера, ќе ми ја скрати младоста, 

ќе ми (ни) го скрати животот – а за тоа виновни ќе бидат непроспиените 

ноќи исполнети со плач итн. Кој ни дава право да судиме и да одлучу-

ваме, кој ни дава право да кажеме крај на живот кој штотуку започнал.  



200 

 

Заклучна реченица – сумирање и преод кон третиот парграф од те-

лото: Според тоа, ние немаме право да носиме одлука за абортус и со 

тоа да ставиме крај на еден живот. 

 

Сигнал или поврзувачки збор: Трето 

Поддржувачки параграф 3: ‒ Главна реченица: Трето, абортусот 

го загрозува здравјето на жената. 

Три до пет реченици што ја развиваат главната реченица – под-

држувачки реченици: Од медицинска гледна точка, знаеме дека по из-

вршен абортус шансите за повторно забременување се многу мали, а во 

некои случаи тоа е потполно невозможно. Со секој абортус ние му ве-

лиме стоп на детето кое ќе сакаме еден ден да го имаме и тоа нека ни 

биде првата и последната мисла – доколку некогаш се определуваме за 

опцијата да за абортусот. 

Заклучна реченица: Оттука, одбирајќи го абортусот, жената го за-

грозува сопственото здравје и ги намалува шансите за повторна бреме-

ност. 

 

Следната листа може да послужи за проверка на елементите на стан-

дардниот (поддржувачки) параграф: 

Листа за проверка на поддржувачкиот параграф 

Дали параграфот започнува со главна реченица? 

Дали параграфот започнува со преоден сигнал, по кој следува глав-

ната реченица? 

Дали по главната реченица има објаснување и натамошна разработ-

ка што помага за нејзино појаснување? 

Дали се доказите јасно воведени и претставени? (овде треба да се 

вклучи изворот на информации – автор, книга, труд и сл.) 

Дали доказот е парафразиран или претставен само со цитат?  

Дали има соодветна документација за доказот? 

Дали доказот е објаснет откако е воведен за да може читателот да го 

разбере значењето и важноста на доказот? 

Дали параграфот завршува соодветно – со сумирање и со преод кон 

следниот аргумент од тезата? 

 

6.2. Активности: Параграфите подолу се составен дел на телото на 

есејот. Откријте за кој дел од телото на есејот станува збор. Кажете што 

Ви помогна во откривањето. Обидете се да ги изделите елементите што 

ја претставуваат структурата на поддржувачкиот параграф. Во некои од 

параграфите, структурата не е јасно изразена или воопшто не постои. 

Во тој случај, преработете го параграфот за што појасно да се согледаат 

структурните елементи. Водете сметка за кохеренцијата.  
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Прво, во Парламентот на Советот на Европа потврдено е неприкос-

новеното право на живот, но, исто така, и неприкосновеното право на 

смрт, односно право човекот сам да одлучува кога ќе настапи моментот 

за прекинување на неговите витални функции. Според европските зако-

ни, неизлечиво болните може да подготват законски документ во кој ќе 

биде запишана желбата на пациентот за исклучување од реанимаци-

ската апаратура. Во САД постојат здруженија и невладини организации 

што се посветени на идејата за промоција на достоинствена смрт како 

основно човеково право, покрај другите права. Овие организации се не-

профитабилни и имаат за цел на заинтересираните да им обезбедат по-

читување на нивната волја во однос на одлуките за смртта, во моментот 

кога ќе стигнат во терминалната фаза. 

 

Прво, никој не смее да ги загрози слободата и правото на живот. Тие 

се скапоцени вредности. Живееме во време на секојдневни научни от-

критија и во секој момент може да биде пронајден лек или метод за бо-

лести за кои нема лек. Човекот е по природа оптимист, верува дека пос-

тои подобро утре и дека надежта секогаш умира последна. Никој не 

смее некому да му го одземе животот. 

 

Како прво, според Хипократовата заклетва лекарот е должен да се 

бори до крај за животот на пациентот, а не да се откаже од неговото ле-

кување. Кај пациенти што боледуваат од неизлечива болест во нејзини-

от краен стадиум, лекарот максимално се залага да му ги ублажи психо-

соматските болки и се грижи за квалитетот на неговиот живот. Ако ле-

карот се откаже од оваа своја мисија, тој се откажува и од она што се 

определил да биде негова професија и животна определба.  

 

Улогата на лекарот е да го спасува човечкиот живот, а не да му по-

мага на пациентот да умре. Тоа го налага и неговата професија и Хипо-

кратовата заклетва. Лекарот, во никој случај, не смее да стане крвник 

или џелат, а болницата да се претвори во кланица на човечки животи. 

Дури и кога станува збор терминално болни во својот краен стадиум, 

тој треба да се интересира за ублажување  на психосоматските болки на 

пациентот, во мерата на возможност. Со заклетвата секој лекар етички 

се обврзува: „Ќе го следам системот или методот, кои, во согласност со 

мојата способност и проценка, ќе ги сметам за полезни за моите паци-

енти и ќе се воздржувам од сè што е штетно. Нема да му дадам смрто-

носен лек на никој што тоа го бара, ниту некому ќе му дадам таков со-

вет“. Со евтаназијата се поништува оваа заклетва и лекарот прави уби-

ство наместо да спасува. 
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Како втор аргумент би го навела фактот што многу затвореници во 

минатото биле убиени пред да биде докажана нивната невиност, што е 

тесно поврзано со големата желба за одмазда. Употребата на смртната 

казна го зголемува ризикот од егзекуција на невини луѓе. Постојат мно-

гу документирани случаи каде што ДНК тестирањата покажале дека 

многу невини луѓе биле погубени. Смртната казна сама по себе намет-

нува неотповиклива одлука. Осудувањето на погрешен човек на смртна 

казна е најголемата грешка што може да се направи и не смее да се доз-

воли да дојде до нејзино извршување, затоа што потоа нема враќање на-

зад. Статистиката покажува дека на секои осум погубени луѓе, има еден 

човек кој воопшто не требало да биде осуден. Оваа статистика би може-

ла да се зголеми во иднина, доколку смртната казна не биде целосно 

укината. А кои се причините што доведуваат до убивање на погрешна 

личност? Освен мотивот за што побрза одмазда, постојат уште неколку 

други причини, од кои ќе ги издвојам следните две. 

 

Потоа, кога се работи за една толку чувствителна тема како што е 

евтаназијата, не може а да не се спомене надежта. Надеж! Тоа е толку 

силен збор, нешто што го чувствува секој, чувство што нè води по на-

шиот пат. Медицински е докажано дека надежта има определен ефект 

на нашиот имунолошки систем и, всушност, може да помогне многу во 

лечењето на некоја определена болест. Плацебо ефектот е, исто така, 

медицински феномен чии ефекти се резултат на надеж од што произле-

гува дека надежта е решение на многу проблеми, само што луѓето поне-

когаш понесени од болката за болна блиска личност, забораваат дека 

таа постои и кај болните луѓе.  

 

За опасноста што може да ја претставуваат за другите луѓе, доволно 

е да се спомне дека во САД во 2008 имало 2 739 малолетни лица што 

загинале во сообраќајка. Во 2010 во Македонија се регистрирани 12 500 

сообраќајни несреќи во кои учесници биле малолетници. Нивното вни-

мание може лесно да се одвлече и тие се изложени на голем ризик. Зна-

чи, малолетниците не може да ја разберат важноста и одговорноста од 

поседување возачка на таа возраст.  

 

Меѓутоа, останува отворен за интерпретација уште еден аргумент во 

полза на ставот за абортусот. Правото на избор е основно човеково пра-

во. Но што, всушност, значи изборот во социјалниот контекст на абор-

тусот. Кои се социјалните консеквенции што произлегуваат од статусот 

на абортусот во едно демократско општество. Правото на избор на же-

ната да направи или да не направи абортус е нејзино неприкосновено 

право. Доколку општеството го забрани абортусот, тоа го прекршува 
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правото на жената да донесува одлуки за сопственото тело. Дебатата 

дали фетусот е личност или не останува отворена за интерпретација од 

поддржувачите на една од двете спротивставени страни. Општествени-

от конфликт ја открива нееднаквоста со која жените се соочуваат во оп-

штество во кое абортусот претставува социјална стигма и носи негатив-

на промена. Доколку на жената ѝ се одземе правото на избор, тоа ќе 

предизвика општествена неправедност. Одземањето на правото на из-

бор на жената означува одземање на нејзината слобода, а одземањето 

на слободата на кое било човечко суштество подразбира социјала неед-

наквост. 

 

Од една страна се садат дрвја, а отпадот од ПВЦ материјал се рецик-

лира. Но од друга страна, се градат фабрики во близина на населени 

места. На пример во Холандија скоро 70% од населението вози велоси-

пед и се преземаат многу активности за да се спречи загадувањето. Ис-

то така, и во други земји степенот на култура е далеку повисок и се по-

читуваат еколошките норми и параметри. Во развиените земји има по-

себни корпи за отпадоци од хартија, за пластика или за стакло, а кај нас 

и покрај тоа што постојат контејнери луѓето ѓубрето го фрлаат кај ќе 

стигнат.  

 

6.3. Активности: Прочитајте ги параграфите. Откријте за кој дел од 

телото на есејот станува збор. Обидете се да ги изделите елементите 

што ја претставуваат структурата на поддржувачкиот параграф. Во не-

кои од параграфите, структурата не е јасно изразена или воопшто не 

постои. Во тој случај, преработете го параграфот според елементите 

што ја прават структрата. Меѓу параграфите се дадени и неколку спо-

ени параграфи (петпараграфскиот есеј треба да има три поддржувачки 

параграфи). Согледајте со кои зборови е направен преминот меѓу пара-

графите. Во некои параграфи не постојат сигнали. При преработка на 

параграфот, задолжително поставете сврзувачки зборови. Водете смет-

ка за кохерентноста меѓу зборовите, речениците и параграфите. 

 

Животните се различни од човекот. Поради тоа не може да се каже  

дали еден ист производ влијае исто врз животните и врз човекот. Едно 

истражување покажало дека еден посебен вид пилула за спиење врз жи-

вотните имала влијание, но ефектите од истата пилула имале различно 

влијание врз човекот. Како резултат на употребата на оваа пилула око-

лу 10 000 бебиња се родени со деформитет. 

Животните страдаат исто како и луѓето, па затоа треба да се забра-

нат какви и да било тестирања. Ние ги дискриминираме животните би-

дејќи сметаме дека тие немаат когнитивни способности да ги искажат 
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болките што им се нанесуваат. Всушност, истото однесување го пока-

жуваме и кон луѓе што страдаат од ментални нарушувања.  

Законот за благосостојба на животните не успева да ги спречи овие 

ужасни случаи. Од религиска гледна точка, ниту една вера не пропагира 

дека животните треба да се повредуваат, туку да се чуваат и штитат. 

Експериментите со животни не се ниту етички. Голем број животни се 

затворени во кафези во лаборатории, се чувствуваат осамено и уплаше-

но.  

 

Забраната за абортус можеби би го зголемила наталитетот во земји-

те, но истовремено би го загрозила здравјето на жените што би биле 

принудени да донесат одлука спротивна на нивната волја. Сепак, жена-

та не треба да одлучува сама за абортусот, мажот ги има истите права 

како и жената. А оптимално е донесената одлука да е заедничка.  

Доколку во некои земји абортусот би бил забранет со закон, сепак 

ќе има жени што ќе се одлучат на абортус, а тоа би се вршело во неле-

гални установи и притоа нивниот живот би бил загрозен со трајни пос-

ледици, а за жал можен е и фатален исход.  

Во одредени ситуации абортусот претставува добро решение. До-

колку се открие дека плодот што го носи жената има одредени дефор-

митети или други сериозни заболувања, на пример, срцеви или респира-

торни. Тие би го отежнале животот на бебето по неговото раѓање. До-

колку детето роденo со деформитет или со одредено заболување остане 

во живот, тоа ќе се судри со суровата реалност во нашето општество, 

зашто знаеме дека овие лица тешко се прифаќаат од општеството, а тоа 

го отежнува животот и на детето и на неговите родители.  

Покрај тоа, жената може да биде сексуално злоупотребена и притоа 

да дојде до несакана бременост. Поради таквата бременост, жената 

обично не го посакува плодот и за неа најдоброто решение е абортусот.  

 

Затоа кога се вели да се подигне свеста на луѓето, се мисли на тру-

дот што треба да се вложи за да се одржи чиста животната средина. Се 

знае каде се фрла ѓубрето, покрај тоа треба да се штеди електричната 

енергија, помалку да се употребуваат автомобилите. Ако се продолжи 

на овој начин, храната, водата и енергијата на долг рок нема да се до-

волни за исхрана на светското население. 

Според извори на ОН во светот годишно се фрлаат околу 1, 3 мили-

јарди тони храна. Истовремено, Светската програма за храна соопшти 

дека околу 800 милиони луѓе, значи секој седми човек на планетата, 

гладуваат. Доколку производството и потрошувачката  не се одржуваат 

на сегашно ниво, до 2050 г. за сите да се најадат ќе бидат потребни три 
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планети. Природните ресурси на Земјата не може да се заштитат само 

со промена на стилот на живеење. 

Најсан Сахба од Програмата за заштита на животната средина на 

ОН вели дека ако седум милијарди луѓе променат само една насока на 

одржлива промена на живеење, тогаш нашата планета може да успее да 

се регенерира на природен начин. Тој опоменува дека за да се заштити 

климата, неопходно е да се избегнува користење на пластични шиши-

ња, да се користат пакувања за еднократна употреба и пластични кеси.  

 

Семејното насилство е најзастапен вид насилство денес. Во целиот 

свет, тоа претставува злоупотреба на моќта и контрола врз членовите од 

семејството што имаат помала моќ. Контролата е не само физичка туку 

и економска и социјална. 

Честа појава е и насилството во бракот што се манифестира како на-

рушување на физичкото, психичкото и емоционалното здравје на едни-

от брачен другар или партнер во врската. Ова насилство подразбира се-

какво физичко, сексуално, психичко или економско малтретирање на 

жената од страна на мажот. 

Исто така, доста често се среќаваме со емоционално или психоло-

шко малтретирање, што вклучува приватно или јавно понижување на 

личноста, контрола за тоа што смее и не смее да прави жртвата, криење 

информации, намерно да се направи нешто за жртвата да се чувствува 

потценето и засрамено, изолирање на жртвата од пријателите, семеј-

ството и сл. 

Жените што се емоционално малтретирани често се чувствуваат ка-

ко да не се познаваат самите себе. Всушност, тие чувствуваат дека дру-

гиот има целосна контрола над нив. Тие најчесто страдаат од депресија 

која ги става во зголемен ризик од самоубиство, прекумерно консуми-

рање на храна, лекови, дрога и алкохол.  

Постојат и други видови семејно насилство: економското, физичко-

то, сексуалното и сл. Во сите од нив последиците што произлегуваат се 

со големи размери. Кај жените кои се жртва на некои од овие насилства 

се јавуваат промени во однесувањето кон децата, тие се неспособни да 

им покажат на децата доволно внимание, љубов и топлина. Кај нив се 

јавува чувство за неподобност за мајчинство и родителство, неуспех во 

воспитните активности, губење на авторитетот од децата, емотивно од-

далечување, примена на насилни форми во обидите за воспитување, 

чувство на вина итн. Децата кои живеат во средина во која е присутно 

семејно насилство не се само посредни туку и директни жртви, иако ни-

кој не врши насилство над нив. Насилниот настан има огромно влија-

ние врз менталното здравје на децата и предизвикува трајни лузни во 

нивната душа што никогаш нема да избледат и да исчезнат.  
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Децата што живеат во вакви семејства имаат проблеми во учењето, 

тешко наоѓаат пријатели, повлечени се и затворени, исплашени и скло-

ни кон ризично однесување.  

 

Често се случува мајките што се жртва на семејно насилство да не 

успеат да им се посветат на своите деца, да им дадат доволно љубов и 

внимание и поддршка која им е најпотребна. На овој начин, не се задо-

волени основните развојни потреби на детето. Некогаш и насилникот, 

најчесто таткото е виновен за тоа, затоа што не се грижи за тоа какви 

трауми предизвикува неговото однесување кон децата и како тоа влијае 

врз нивниот натамошен развој. 

Обезбедување на сигурност и заштита на жртвата од идно насил-

ство, односно помош за надминување на последиците од доживеаното 

насилство, како и создавање услови за интеграција на жената во соци-

јалната средина се основните услови што треба да се задоволат при пре-

земање мерки за заштита. Мерките за заштита се преземаат од страна на 

Центрите за социјална работа и граѓанските организации кои обезбеду-

ваат директни услуги за жртвите од семејното насилство.  

Сите што знаат или се сомневаат дека во некое семејство се врши 

семејно насилство и дека децата се сведоци на насилството, треба тоа 

да го пријават. Ова се однесува на соседите кои често можат да слуш-

нат, а понекогаш и да видат што се случува со децата во нивното сосед-

ство, но, исто така, и на лекарите, наставниците, сите оние што се во 

контакт со децата и кои можат да ги забележат знаците што укажауваат 

на насилство. 

Државата може и мора да помогне да се развие мрежа на институ-

ции и овластени експерти за спроведување на психотерапија за сторите-

лите на семејно насилство. 

Од друга страна, важно е да се развијат програми за децата и други-

те членови од семејството кои се жртви на семејно насилство, како и 

мрежа на установи, организации и здруженија, советодавни центри што 

ќе обезбедат трајна помош и поддршка.  

Покрај тоа, треба да се реализираат и други мерки поврзани со поди-

гање на јавната свест за неприфатливоста на семејното насилство и за 

олеснување на примената на санкции за насилството, но и  на образова-

нието и систематска настава на младите за ненасилно разрешување на 

конфликтите и ненасилна комуникација. 

 

7. ЗАВРШЕН ПАРАГРАФ 

 

7.1. Завршен параграф.  Завршниот параграф е само повторување 

на главните поенти во есејот и тезата. Еден иновативен заклучок може 
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да ја повтори главната тема, но може и да понуди предлози за поната-

мошно читање, укажувајќи на тоа дека ова е само една гледна точка во 

една постојана дискусија за темата. Завршниот параграф поврзува сè за-

едно во есејот, односно претставува сумирање на веќе претставените 

идеи. Понекогаш заклучокот претставува повторување на главната иде-

ја со нејзино повторно искажување со други зборови (парафраза) или 

сугерирање соодветен став. На пример: На крајот... Препорака е или Се 

препорачува ... 

Овој параграф им помага на читателите да согледаат дека анализата 

и информациите во есејот се важни и за нив. Тоа е последниот збор за 

темата, сумирање на мислите, тоа е последен обид да се укаже на важ-

носта на идеите и можност да се направи добар впечаток. Завршниот 

параграф треба да направи читателите да бидат задоволни што го про-

читале есејот. 

7.2. Ефективен завршен параграф. Еден начин да се напише ефек-

тивен завршен параграф е да се игра играта „Па што“? Секогаш кога 

студентот ќе застане некаде во заклучокот, тој треба да замоли друг 

студент да го прочита заклучокот со него. Секогаш кога ќе напише ре-

ченица, другиот студент треба да рече: „Па што“? Или „Зошто другите 

би се грижеле за ова“? На пример, 

Студент: Всушност, велам дека образованието е важно во Македо-

нија. Друг студент: Па што? Студент: Тоа е важно зашто секој граѓанин 

се чувствува слободно и еднаков со другите. Друг студент: Зошто дру-

гите би се грижеле за тоа? Студент: Тоа е важно зашто на тој начин се-

кој граѓанин станува слободен и со него не може да се манипулира.  

Ако во воведот се употребил на пример, опис на сценарио, тоа исто 

сценарио може да биде и заклучок како доказ дека есејот помага да се 

креира ново разбирање. Може да се искористат и клучните концепти од 

воведниот дел. Во завршниот дел, вообичаено се сумираат главните 

идеи, но не треба да се повторуваат нештата што веќе се спомнати во 

есејот. Може да се вклучи провокација или цитат од истражувањето или 

читањето што е направено пред да се почне со пишувањето. Добро е да 

се даде предлог-насока за преземање акција или решение за проблемот 

или да се истакне прашање што натаму во друг есеј ќе се обработува. 

На овој начин, читателот станува свесен за пошироките импликации на 

она што е напишано во есејот. На пример, ако во есејот станува збор за 

стилот на одреден писател, тогаш може да се истакне неговото влијание 

врз други писатели.    

7.2.1. Што треба да се избегнува? Иако не е едноставно, треба да 

се избегнуваат фрази од типот „како заклучок“ или „во заклучок“ или 

„да сумираме“. Овие фрази често се употребуваат во говорот, но при 

пишувањето се забележува нивната баналност. Во завршниот дел, ника-
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ко не смее тезата да се спомне за првпат, ниту да се воведува нова идеја 

или поттема. Завршниот дел не смее да биде едноставно повторно твр-

дење на тезата – промена на именките мора да има. Не смее да постојат 

какви било емоционални импулси што не се во склоп со остатокот од 

есејот. Во заклучокот не смее да се вклучуваат докази (цитати, статис-

тички податоци), тие треба да бидат во телото на есејот.  

7.2.2. Неефективни завршни параграфи. а) Заклучок од типот „Тоа 

е мојата приказна“, само повторно ја потврдува тезата и е премногу кра-

ток. Ваков заклучок не им овозможува на идеите да одат напред. Многу 

студенти пишуваат ваков заклучок, затоа што не знаат што друго да ка-

жат. На пример, Како заклучок, да кажеме дека Х беше пионер на маке-

донското Х (образование) и покажа дека образованието  е главна сила 

за општествените промени; б) Заклучок од типот „Шерлок Холмс“ – по-

некогаш студентите ја стaваат тезата за првпат во заклучокот. Ваков за-

вршен дел може да биде драматичен (читателот се држи во неизвесност 

сè до крајот и потоа се поставува главната идеја, како во мистериите на 

Шерлок). Меѓутоа, читателот не очекува мистерија туку аналитичка 

дискусија во академски стил со главната идеја, односно теза поставена 

на почеток; в) Завршен дел од типот „Америка е убава“, „Јас сум жена“, 

„Ние ќе го надминеме тоа“. Овој вид завршен дел се потпира на емоци-

ите, но тоа е обично несоодветно со остатокот од есејот. Пософистици-

ран коментар наместо емоции би бил подобро решение. На пример, По-

ради напорите на Х илјадници други ја видоа светлината на образова-

нието. Неговиот пример беше факел за другите, тој е вистински херој; 

г) Завршен дел од типот „Зграби ја вреќата“. Овој вид заклучок вклучу-

ва дополнителни информации што студентот не ги интегрирал во тело-

то на есејот. Со додавање на случајни факти и информации, во еден 

добро организиран есеј може да се предизвика збунетост кај читателот. 

На пример, Како дополнување на тоа дека Х е пионер во образованието, 

тој, исто така, обезбеди интересни информации за ... Неговиот однос от-

крива ... Пример за завршен параграф: 

Детето е најубавото нешто што му се случило на човештвото, сите 

ние некогаш сме биле деца, сите ние некогаш сме биле дел од мајчината 

утроба. Замислете, нашите мајки да направеа абортус – ние никогаш не 

ќе бевме ние, никогаш не ќе го видевме прекрасниот свет околу нас. Ќе  

завршевме како медицински отпад или како прилози за истражување. 

Затоа, велам: мамо, благодарам. 

Користената литература треба да стои на крај од есејот. Литература-

та се цитира на различен начин, но најчесто се употребуа стилот АПА.   

 

7.3. Активности: Прочитајте ги следниве завршни параграфи. Ука-

жете кои од нив не се ефективни и наведете ги причните. Согледајте да-
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ли постојат транзициски сигнали. Преработете ги параграфите за да до-

биете кохерентна завршна целина. Преку пребарувачот, најдете ја стра-

ницата на АПА и најдете ги основните начини за цитирање на користе-

на литература (дела, весници, статии, енциклопедии, речници итн.). 

 

Дали  целта ги оправдува средствата? Одговорот е не. Како што не е 

етички да се експериментира врз луѓето така не е етички да се експери-

ментира ниту со животните, само затоа што се претпоставува дека пос-

тои можност животот на човекот да се подобри. Пчелата или жабата не-

маат помалку право на живот и слобода отколку човекот 

 

Откривањето на антибиотиците, во голема мера, ја унапреди меди-

цината. Лекарите сè почесто ја избегнуваат терапијата со антибиотици 

поради тоа што стануваат свесни за негативните ефекти од нивната пре-

терана употреба. Ако се претендира антибиотиците и понатаму да се 

ефикасни, секако, треба соодветно и рационално да се употребуваат. 

Поради важноста на оваа тема 18. ноември се одбележува како 

Европски ден на развивање на свесноста за ризикот од употреба на ан-

тибиотиците.  

  

Секоја година  неколку илјадници животни  умираат поради учество 

во експерименти. За сето ова да се промени потребно е да се зголеми 

свеста кај човекот. Потребно е луѓето да почнат да купуваат производи 

што не се дел од експериментите врз животните. Светот не зависи од 

козметички препарати, сапуни др. Треба да престане суровото тестира-

ње врз животните бидејќи и тие имаат право на слобода како и луѓето.   

 

Затоа, сметам дека треба да биде легален во секоја земја и дека секо-

ја жена има право да одлучува за себе и за својата иднина. Некои од нас 

го оправдуваат абортусот, а некои се против абортусот. Поради тоа на 

никој не смее да му се наметнува туѓата волја.  

 

Затоа доколку сакаме да обезбедиме некаква иднина за генерациите 

што доаѓаат, ние сме тие кои треба да ја одржуваат чиста животната 

средина и да се грижат за неа, затоа што во спротивно ќе нема доволно 

за исхрана на светското население.  

Човекот како ремек-дело на природата често ја преминува граница-

та на дозволеното влијание врз природата. Денес, сите сме сведоци на 

жртви на несаканите ефекти од ваквото однесување. Во време кога нау-

ката и технологијата се толку блиску до постигнување совршенство, 

здравиот живот исчезнува. Ние луѓето имаме право на здрав живот во 

чиста животна средина и наша обврска е да се бориме за тоа. Чистата 
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животна средина треба да се третира како драгоцен подарок за кој треба 

да се грижиме со посебно внимание. 

 

Верувам дека никој не може да остане рамнодушен на агресијата и 

насилството што се случуваат секаде околу нас. Тоа е причина секој од 

нас да презема мерки на одговорност и да придонесе кон создавање на 

систем за заштита и превенција од насилство. 

  

Кога ќе се земат предвид изложените аргументи неминовно е да се 

дојде до заклучокот дека социјалниот феномен абортус треба да го зазе-

ме своето место во законската регулатива на демократските општества 

и на тој начин да ја отфрли стигмата за него, во согласност со основни-

те одредби на Универзалната декларација за човекови права, и имајќи 

го предвид првиот член кој гласи: „Сите луѓе се слободни и од своето 

раѓање еднакви по достоинство и права, Надарени се со ум  и совест и 

треба да си приоѓаат во духот на братството“. Правото на избор на же-

ната за своето тело се подведува токму во таа слобода. Повредувањето 

на правото за донесување на свесна, слободна и независна одлука е пов-

редување на основните уредби за човековите права. Тоа не смее да биде 

дел од едно развиено демократско општество.  

 

Жената не е и не смее да биде во позиција на инфериорност во од-

нос на мажот. Половата, односно родовата нееднаквост е социјален 

конструкт кој може и треба да се промени, особено во демократските 

општества каде што темелна вредност е еднаквоста. Од погоре спомена-

тиве аргументи може единствено да се заклучи дека ниту еден од поло-

вите не му е инфериорен на другиот. Тие се комплементарни и рамно-

правни. Во едно здраво, развиено и просперитетно општество жените и 

мажите се само термини за да се означи биолошката разлика меѓу луѓе-

то, која, пак, од своја страна, е неопходна ако ја имаме предвид репро-

дукцијата на видот. Во сите други случаи, родовата нееднаквост е само 

социјален, културолошки и религиозен конструкт.  

  

Горенапишаното е и повеќе од доволно за да се разбере зошто посе-

дувањето на возачка дозвола на 16 г. е погрешно. Децата во овој период 

се незрели да застанат зад воланот. Тие може да го загрозат сопствени-

от и животот на другите лица, а родителите ја губат контролата врз де-

цата. Човекот може да има сè само во свое време.  

 

„Имате ли последни зборови“? – прашање кое никогаш веќе не тре-

ба да биде поставено. Можеби и тоа ќе се случи кога луѓето ќе сфатат 

дека тие треба да ги казнуваат криминалците, а не да станат едни од 
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нив. Или, пак, кога ќе станат свесни дека немаат право да одлучат кога 

нечиј живот ќе запре. Мора да се случи, бидејќи како што Махатма Ган-

ди еднаш рече: „Око за око го прави целиот свет слеп“.  

 

Вредноста на човечкиот живот е голема, затоа треба да се има надеж 

до последниот момент. Медицината е многу напредна наука, таа се дви-

жи со огомни чекори напред и во секој момент може да се пронајде лек 

за одредена неизлечива болест. Медиумите нè запознаваат со многу 

такви случаи кои претставуваат пресврт во медицината. 

 

Конечно, лекарот не смее да стане поротник што ќе одлучува за кра-

јот на нечиј живот. Болниот, пак, не смее да влегува во улогата на Бог и 

да одлучува кога ќе си замине од овој свет. Медицината прави чуда, а 

можноста за откривање на нов лек е скоро секојдневна.  

 

Постмодерниот свет ја преживеа шокантната промоција на хомосек-

суалноста, на еднополовите бракови, на трансвестизмот, на хируршката 

промена на полот како хумани вредности и како апел за прифаќање на 

другоста не како разлика туку само како поинаква вредност на појавите 

во светот и околу нас, како иманентност на другоста. Значи, во закон-

ски рамки е срушен стереотипот на од памтивек утврдената социјална, 

правна, етичка, религиска прагма и светот повторно остана егзистентен. 

Тогаш, зошто евтаназијата да се доживува како стигматизирање на ле-

карите како џелати, ако тие конзилијарно утврдиле дека кај болниот не 

постојат позитивни исходи од лекувањето, ако тоа е автономна одлука 

на болниот. Кого загрозува тој со своето барање за милосрдна смрт, ако 

се знае дека човекот по својата суштина е независен субјект. 

Затоа, евтаназијата му дава избор на човекот, соочен со смртта, да 

може да одлучи сам за исходот од својата терминална состојба. Значи, 

оправдано е тој да даде конечен збор за себе. Евтаназијата не го негира 

човечкото достоинство, зашто токму со нејзината примена, битието не е 

сведено на еден умирачки субјект или на заменлива единица, туку е 

автономен субјект во чии раце се наоѓа моќта на хамлетовската одлука: 

да се биде или да не се биде. Да се биде – значи да се држи судбината 

во свои раце. Свесниот субјект го одбира овој концепт на намерно пре-

кинување на бесперспективниот живот, станувајќи сам единствен, соп-

ствен и праведен судија.  

 

Легализација на евтаназијата кај терминално болни пациенти 

 

Единственото решение за терминално болни пациенти што пред се-

бе немаат виталистичка визија е евтаназијата (главна реченица). Евта-
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назијата е смрт од милост за да се скратат маките на пациентот во прет-

смртната агонија и да се надмине чувството на немоќ и долготрајна не-

среќа. Оправданоста на легализацијата на евтаназијата се наоѓа во нови-

те концепти на модерната биоетика, што нагласуваат дека човекот е 

смртоцентричен (реченици што ја развиваат главната реченица), па 

според тоа, ако е терминално болен, има право да го одбира времето и 

местото на својата смрт, да биде автономен во одлучувањето и да има 

хуман третман (теза во која се вклучени три аргументи). Евтаназија-

та има хуманистичка димензија и таа треба да се легализира за да не се 

злоупотребува (заклучок).  

 

Прво (транзициски сигнал), во Парламентот на Советот на Европа 

потврдено е неприкосновеното право на живот, но, исто така, и непри-

косновеното право на смрт, односно право човекот сам да одлучува ко-

га ќе настапи моментот за прекинување на неговите витални функции 

(главна реченица на овој параграф, прв аргумент од тезата). Според 

европските закони, неизлечиво болните може да подготват законски до-

кумент во кој ќе биде запишана желбата на пациентот за исклучување 

од реанимациската апаратура. Во САД постојат здруженија и невлади-

ни организации што се посветени на идејата за промоција на достоин-

ствена смрт како основно човеково право, покрај другите права. Овие 

организации се непрофитабилни и имаат за цел на заинтересираните да 

им обезбедат почитување на нивната волја во однос на одлуките за 

смртта, во моментот кога ќе стигнат во терминалната фаза. Болката и 

страдањето треба да се прекинат ако не се во функција на лекувањето. 

(реченици што ја поддржуваат главната реченица). Според тоа, само 

болниот одлучува дали ќе престане животот кој е лишен од секаков 

квалитет (заклулчна реченица).   

Второ (сигнал), пациентот има автономијата да одлучи да го преки-

не медицинскиот третман, со оглед на бесперспективноста на лечењето 

(главна реченица на овој параграф, втор аргумент во тезата) Тој до-

несува одлука за достоинствена смрт, ако веќе не може да живее живот 

достоен за човек. Човековото достоинство, правата и основните слобо-

ди мора да се почитуваат, а интересот на поединецот треба секогаш да 

биде над интересот на науката и општеството. Тоа значи дека треба да 

се почитува неотповикливата одлука на пациентот (реченици што ја 

развиваат главната реченица). Односот кон сопствената болест и 

страдањето го насочува  пациентот, свесен за своите постапки, по пат 

на евтаназија да најде легитимен и итен излез од неподносливата сос-

тојба на живо умирање. Или, Декриминализацијата на евтаназијата се 

поврзува со правото на секоја личност да донесе одлуки што се однесу-

ваат на нејзиниот живот (заклучна реченица).  
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Трето (поврзувачки сигнал), евтаназијата претставува еден хуман 

пристап кон терминално болниот (главна реченица на овој параграф, 

трет аргумент во тезата). Тоа значи дека лекарот направил сè што 

било можно за да се спаси пациентот, но дека, и покрај тоа, нема ни-

каква надеж. На тој начин одлуката на пациентот станува целосно издр-

жана и оправадана, со обележје на хумани мотиви. Станува збор за ети-

чкото начело дека евтаназијата е работа на свесно и рационално доне-

сена одлука, а не ирационално и емоционално еруптирана мисла. Евта-

назијата не го негира човечкото достоинство, зашто токму со нејзината 

примена битието не е сведено на еден умирачки субјект или на замен-

лива единица, туку е автономен субјект во чии раце се наоѓа моќта на 

хамлетовската одлука: да се биде или да не се биде. Да се биде – значи 

да се држи судбината во свои раце (реченици што ја поддржуваат 

главната реченица). Легализацијата на евтанзијата, всушност, значи 

таа да стане достапна за сите терминално болни што според сопствена 

волја за неа би биле заинтересирани (заклучна реченица). 

На крај, (транзициски сигнал) би рекле дека во современата меди-

цина во ера на навигација не може да се плови само со стариот Хипо-

кратов компас. Да се остане при старата Хипократова теза дека лекари-

те треба да го чуваат животот, а не да преземаат активности против не-

го, значи дека се игнорира или занемарува правото на смрт. Тоа значи 

дека се едри во насока спротивна на хуманистичките цели на биоетика-

та. Постмодерниот свет ја преживеа шокантната промоција на хомо-

сексуалноста, на еднополовите бракови, на трансвестизмот, на хирур-

шката промена на полот како хумани вредности и како апел за прифаќа-

ње на другоста не како разлика туку само како поинаква вредност на 

појавите во светот и околу нас, како иманентност на другоста. Значи, во 

законски рамки е срушен стеретипот на од памтивек утврдената соци-

јална, правна, етичка, религиска прагма и светот повторно остана егзис-

тентен. Тогаш, зошто евтаназијата да се доживува како стигматизирање 

на лекарите како џелати, ако тие конзилијарно утврдиле дека кај болни-

от не постојат позитивни исходи од лекувањето, ако тоа е автономна 

одлука на болниот. Кого загрозува тој со своето барање за милосрдна 

смрт, ако се знае дека човекот по својата суштина е независен субјект? 

Затоа, евтаназијата му дава избор на човекот, соочен со смртта, да 

може да одлучи сам за исходот од својата терминална состојба. Значи, 

оправдано е тој да даде конечен збор за себе. Свесниот субјект го одби-

ра овој концепт на намерно прекинување на бесперспективниот живот, 

станувајќи сам единствен, сопствен и праведен судија.  

 

Велјановска, Е. (2004). Евтаназија, Скопје: Премин 

Mlinar, A. (1982). Evtanazija. Ljubljana: Teološki fakultet 
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Проевски, Ј. (1998). Кривичен законик: Објаснувања, коментари, 

судска практика. Скопје: Агенција „Академик“ 

 

7.4. Активности: Најдете ги и обележете ги структурните делови на 

есејот. 

 

Не за легализација на евтаназијата 

 

Евтаназијата или популарно наречена убивање од милост става крај 

на човечкиот живот со цел пациентот да избегне страдање и измачува-

ње, а притоа шансите болниот да преживее се сведени на минимум. Ве-

лам не за евтаназијата. Велам не за убиството од милост. Евтаназијата, 

всушност, е подмолно убиство со умисла, затоа што со нејзина примена 

се нарушуваат Хипократовата заклетва, божјите закони и вербата во 

новите медицински технологии.  

Како прво, според Хипократовата заклетва лекарот е должен да се 

бори до крај за животот на пациентот, а не да се откаже од неговото ле-

кување. Кај пациенти кои боледуваат од неизлечива болест во нејзини-

от краен стадиум, лекарот максимално се залага да му ги ублажи психо-

соматските болки и се грижи за квалитетот на неговиот живот. Ако ле-

карот се откаже од оваа своја мисија, тој се откажува и од она што се 

определил да биде негова професија и животна определба.  

Второ, еден од најтешките смртни гревови е да се одземе нечиј жи-

вот. Смртта е природен процес и не смее да биде контролирана од нико-

го. Во оваа смисла, евтаназијата претставува само еден пософистициран 

начин на убиство, а тоа е краен степен на оддалечување од Бог. За тоа 

сведочи и ставот на Православната црква која не може да ја квалифику-

ва пропагандата за евтаназијата како ништо друго, освен како прикриен 

или јавен сатанизам. 

Трето, медицината е во својот најголем развој. Реанимациските, 

трансплантолошките и фармаколошките технологии секојдневно се 

усовршуваат. Дури и навидум безнадежни случаи, денес успешно се ле-

куваат, па пациентите продолжуваат со својот живот. Вербата во разво-

јот на медицината и во секојдневното откривање нови лекови треба да 

биде водилка за секој човек. 

Конечно, лекарот не смее да стане поротник што ќе одлучува за кра-

јот на нечиј живот. Болниот, пак, не смее да влегува во улогата на Бог и 

да одлучува кога ќе си замине од овој свет. Медицината прави чуда, а 

можноста за откривање на нов лек е скоро секојдневна.  

 

Bravehost.com/biblioteka/4-evtanazija.pdf. http://bogomislie. 

Преземено на 17.12.2010 

http://bogomislie/
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