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Стандарднојазичната норма во секое современо општество бара од сите зборувачи 

(носители) на тој јазик правилно да пишуваат и правилно да зборуваат.

Што претставува правописот? 

Самиот збор правопис (грч.orthographia – запишување на зборот онака како што се 

изговара) во потесна смисла на зборот значи правилен начин на пишување, т.е. правилна 

употреба на графичките знаци и на интерпункцијата во даден јазик, како и правилна 

примена на сите законитости според кои се утврдуваат правилата.

Во поширока смисла на зборот  правопис значи општоприфатен и единствен 

(унифициран)  збир од павила за пишување на зборовите,кој му е својствен на даден јазик, 

т.е. збир од правила и законитости со кои се одредува еднообразното предавање на 

кажаното по писмен пат. Правописот треба да го одразува развитокот и напредокот на 

јазичната практика.

Правопис и правоговор ( ортографија и ортоепија)



Правоговорот (грч.зборови orthos- правилен, epos-говор),пак, е правилен изговор на 

напишаното и на кажаното. 

Секој зборувач кој зборува на својот стандарден јазик, должен е да ги почитува правописните 

и правоговорните правила. 

Правописот на даден јазик мора да го следи развојот на јазикот во сите негови области, а како 

резултат на тоа се и правписните измени, почести или поретки, со цел да се постигне колку е 

можно поголема блискост со практичната употреба на јазикот во даден отсечок од неговиот 

развој.

Правописните правила и законитости се уредуваат, главно, врз три принципи:

- фонолошки (по традиција фонетски)

- морфолошки и

- етимолошки (историски)

Ниеден правопис не е од чист вид, секој правопис, покрај доминантните елемнти, содржи 

елементи и од другите два вида



-Фонолошкиот (фонетски) принцип се однесува на гласот (звукот,звуковата 

страна на јазикот) или се управува според гласот, т.е. овој принцип е во 

основата на фонолошкиот правопис според кој за секој глас има одделен знак 

(буква, графема) - се пишува така како што се изговара, а се изговара така 

како што е напишано.Таков е правописот на македонскиот литературен јазик.

-Во основа на морфолошкиот принцип, врз кој е заснован морфолошкиот 

правопис, лежи структурата на зборот, т.е. Според овој принцип, независно од 

изговорот, тенденцијата е јасно изделување,(разграничување) на морфемите. 

-пр.разсели, подпретседател, надтрча

Ваков правопис имаат рускиот и бугарскиот јазик

--Етимолошки или историски е оној правопис што ги одразува правописните 

норми на јазикот  врз основа на постариот период на неговиот развој. 

Етимолошки правопис имаат англискиот, францускиот,грчкиот јазик.

-Македонскиот правопис во основа е фонолошки,што значи дека во него е 

изразен стремежот секој глас да се бележи со посебен знак (буква), така како 

што се изговара, но не во апсолутна смисла.Во ред случаи во нашиот јазик 

има разлика меѓу она како се пишува и како се изговара

-пр. леб-леп, мраз-мрас, бевте-бефте, мравка-мрафка

Отстапувањата од правилата,нарушувањата во правописот и правоговорот 

се сметаат како правописни и правоговорни грешки. Спроведувањето и 

доследното реализирање на стандарднојазичната норма е особеност на 

јазичната култура.



-

Изданија на македонскиот правопис

Првиот Правопис на македонскиот литературен јазик е отпечатен 1945 

година во издание на Државното книгоиздателство на НР Македонија. Со

неговото издавање започнува унифицирањето на македонскиот стандарден 

јазик.

Заради потребата од дополнување, како и коригирање и усогласување на     
некои одделни форми (формите од типот кажуе беа заменети со формите

кажува), 1948 година беше отпечатено ново издание.

Во 1970 година излезе од печат Правописот на македонскиот јазик со 

правописен речник. Ова издание беше дополнето и проширено со три

оддела: Транскрипција на туѓите имиња, Скратеници и скратување на 

зборовите, Правописни знаци

во однос на изданието од 1950 година

Во 1998 година, со изменет и дополнет текст излезе ново издание на

Правописот од група автори. 

Следната 1999 година е отпечатен и Правописниот речник од Кирил Конески.

Најновото, ексклузивно издание на Правописот излезе од печат во 2016

година, кое поради својата цена и мал тираж не дојде до голем број

корисници



-

Содржина на правописот

Правописот ги содржи следните поглавја:

Пишување на гласовите
Акцент
Употреба на голема буква
Слеано и разделено пишување на зборовите
Делење на зборовите од крајот на редот
Скратеници и скратување на зборовите
Транскрипција на туѓите имиња
Предавање на македонското писмо со латиница
Интерпункција
Правописни знаци
Географски и други имиња


