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Самогласката а се изговара и се пишува како а, а не како у,о или темен вокал а (како во 

дијалектите) во: внатре, гасеница, гради, гулаб, даб, заб, каде, капина, рака,,тага, тажи, 

јадица, јазик, зајак-зајаци (не: зајци), јаже, јазол, лаже, магла, танок-танка, но и: тенок-тенка

-началник, печали, чаша, грклан, челад; грамада трпеза, амбар,одамна

-бистар,добар, итар, модар, мудар,остар, а не бистер, итер

-амфитеатар, метар, километар, Петар (но магистер, министер), Дебар, ветар-ветрот 

(но и ветер-ветерот)

-Самогласката а се изговара како а и во поголем број зборови од турско потекло: кана, касмет, 

каздиса, јавашлак итн.

Самогласката у се пишува во зборовите:

-всушност, гуска, желудник, куќа, круг, мудрост, оружје,  отсуство, отсутност, понуда, 

присуство, пупка, суд, сушност (не:всашност, гаска, желадник,оражје)

-вооружен, густ, кус, отсутен, присутен

-осум, осумнаесет, осумдесет, седум седумдесет

-мудрува, надмудри, отсуствува, понуди

-ваму, долу, збогум,инаку, колку, малку, мноку,ничкум, наопаку, назадум, онаму, подолу, 

редум, родум, таму, такуќере, токму, толку, уште

-дури, дури да, ниту



Со самогласката  о, а не со у се пишуваат зборовите:

-бомба, команда, комисија, сопруг, сопруга,сосед, соседство ( не: бумба, куманда,супруг, 

супруга итн.)

За проширување на знаењата  за правоговорот и за правописот на гласовите задолжително 

служи се со Правописот на македонскиот литературен јазик

https://issuu.com/nubsk.edu.mk/docs/pravopis



ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА  САМОГЛАСНИТЕ ГРУПИ

Самогласните групи можат да бидат од два типа:

1. составени од еднородни самогласки и

2. составени од разнородни самогласки

Самогласните групи од еднородни самогласки може да се јават во разни 

позиции во рамките на зборот (средишна и крајна) и притоа се изделуваат две 

можности:

- тие да се изговарааат како две самогласки: вакуум, зоолог, кооптира, 

кооперант, прооденче, поора, поофка, проод, сооднос,сеедно 

-тие да се изговараат како една привидно долга самогласка (главно кога се на 

апсолутниот крај на зборот): имаа, сакаа, читаа ( изг има:, сака:, чита:)

додее, пее, жнее ( изг. доде:, жне:, пе:) змии, чии, шамии (зми:, чи:, шами:)

Самогласни групи  -оо- и –уу- се неможни на апсолутен крај на зборот.

Во составот на самогласните групи од разнородни самогласки,  можни се 

повеќе комбинации, на пр. –ае-, -ао-, -ау-, -аи- итн.Најголеми отстапувања и 

во правописот и во правоговорот  се среќаваат во врска со самогласната група 

со и како втора самогласка.

Со и се изговараат и пишуваат зборовите: броиш, кроиш, стоиш (не: бројш, 

кројш,стојш), мои, твои,свои,чии, моите, твоите, своите (не:мој, твој, 

свој,чиј: едн. мој, твој, свој, чиј и сл.), но:двајца, тројца.

Неправилен изговор (со ј)  имаат и некои самогласни групи од кои втората 

самогласка е е : знае, знаеш, ткае, ткаеш,спие,спиеш итн. (не:знај, знајш, 

ткај, ткајш,спиј, спијш)


