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UDC: 811.163.3’243’366.5     Стручен труд 
       Theoretical paper 
 
Марија Гркова 
 

ОСВРТ КОН УСВОЈУВАЊЕТО НА ГРАМАТИЧКИТЕ 
КАТЕГОРИИ КАЈ ИМЕНКИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

КАКО СТРАНСКИ 
 

Апстракт: Македонскиот јазик како странски е посебна област на 
македонистиката којашто се занимава со учењето и со усвојувањето на 
македонскиот јазик од страна на сите оние на кои македонскиот јазик им е 
странски. 

Учењето и усвојувањето на македонскиот јазик како странски има 
петдецениска традиција. 

Лингвистите и македонистите прават напори што повеќе да ѝ понудат на 
македонистиката преку истражувањата за македонскиот јазик како странски, а 
доказ за тоа се многубројните трудови коишто може да се сретнат во литературата 
од областа на македонистиката и на македонскиот јазик. 

Придонес околу развојот во областа македонски јазик како странски се 
овозможува и преку изнаоѓање начини, односно пристапи преку кои полесно би се 
усвоиле граматичките категории кај именките. 

Затоа, по овој повод, се определивме да дадеме краток осврт кон 
анализата на усвојувањето на граматичките категории кај именките во 
македонскиот јазик како странски, односно за усвојувањето на родот, бројот и на 
определеноста. 
 

Клучни зборови: македонски јазик како странски, именки, граматички 
категории кај именките, тестови, вежби. 
 
 

Вовед 
Поради важноста за усвојувањето на граматичките категории кај 

именките, најпрвин се определивме да ги видиме дефинирањата во врска 
со граматичките категории, почнувајќи од античкиот период, па сè до 
денес.1 

Првите морфолошки истражувања биле забележани од Платон и од 
Аристотел, потоа биле проширени од стоичарите и биле системски 
претставени во првата грчка граматичка расправа на Дионис Тракиецот. 

На границата меѓу XIX и XX век ги наоѓаме теориските 
размислувања за граматичките категории во кои се препознаваат 
современите дефинирања. 
																																																													
1	Овој труд е краток осврт на магистерската теза „Усвојувањето на граматичките категории 
кај именките во македонскиот јазик како странски“  одбранета на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на 10.2. 2014 
година, изработена под менторство на проф. д-р Лидија Тантуровска.	
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Така, на пример, Белиќ пишувајќи за значењето и за функциите на 
зборовите во реченицата, ги определува граматичките категории како 
„збир од карактеристики“ (Ivić, 1975, стр. 87). 

Низ литературата за словенските јазици може да се забележат 
истоветни дефинирања за граматичките категории кај зборовната група 
именки. 

Според Кристал (1985), со терминот категорија се означуваат 
својствата на зборовните групи, а кај зборовната група именки, за 
граматички категории ги подведува: родот, бројот и падежот (стр. 115). 

Миновиќ (1974), во книгата „Увод у науку о језику“, во делот за 
зборовните групи во јазикот, пишува дека зборовите меѓу себе во секоја 
зборовна група се обединуваат со некои граматички значења и со нивните 
формални показатели (стр. 107). Додека Шкилјан (1980), пишувајќи за 
флексијата кај менливите зборовни групи, наведува дека флексијата кај 
именските зборовни групи (во кои ги вклучува именките, придавките, 
заменките и броевите) е деклинацијата, а флексијата, пак, кај глаголите е 
конјугацијата и дека подгрупите на граматемите што се јавуваат во 
деклинацијата и во конјугацијата содржат некои белези што ги поврзуваат 
во поголеми групи кои, всушност, се граматичките категории (стр. 108). 

Во српскиот јазик, значењето, улогата во јазикот и во реченицата 
ги одредуваат граматичките категории кај именките. Како за српскиот 
јазик, така и за хрватскиот, црногорскиот и за словенечкиот јазик, за 
именките се својствени граматичките категории: род, број и падеж. 

Стојанов (1983), пишувајќи за бугарскиот јазик, наведува дека 
основа за секоја граматичка категорија е општиот признак, а под општи 
признаци мисли на: родот, бројот, видот и сл. (стр. 21). 

Во македонскиот јазик граматичките категории се дефинираат како 
граматички значења на зборовите, кои обично се викаат и категоријални, а 
се искажуваат со посебни граматички средства. Тоа се поопшти 
апстрактни значења според кои различни зборови се обединуваат во 
одделни групи или класи врз основа на некои истородни појави (Бојковска, 
Пандев, Минова-Ѓуркова, Цветановски, 2008, стр. 160). 

За именките во македонскиот јазик се својствени граматичките 
категории: род, број и определеност. 
 

Анализа на јазичните отстапувања поврзани со граматичките 
категории кај именките 
Во писменото изразување се појавуваат јазични отстапки и 

пропусти при почетното усвојување на граматичките категории кај 
именките во македонскиот јазик како странски. Од таа причина, за 
потребите на нашата анализа беа употребени над 400 тестови. 

Анализата на јазичните отстапки беше направена врз основа на три 
типа тестови: 
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1. ТЕМАК-тест (за средно рамниште) којшто е формиран во 
согласност со стандардите претставени во Заедничката европска 
референтна рамка за јазиците (ЗЕРР). Со ТЕМАК-тестот се тестираат 
општите јазични познавања на кандидатот во контекст на четирите јазични 
вештини: слушање, читање, пишување и зборување. Бидејќи немаше 
објективни услови да се направи анализа на деловите: читање, зборување 
и слушање, во анализата за тезата е разгледано само писменото изразување 
(делот пишување) во ТЕМАК-тестот. Тестовите ни ги отстапија од 
Центарот за тестирање и за сертифицирање на македонскиот јазик како 
странски – ЦЕТИС МАК. 

2. Контролен тест I и Контролен тест II за кои беа замени 
предвид вежби од учебниците по македонски јазик како странски за 
почетно рамниште, а чијашто содржина ги опфаќа граматичките категории 
кај именките во македонскиот јазик. Контролниот тест I и Контролниот 
тест II беа спроведени кај две групи студенти што го учат македонскиот 
јазик како странски во лекторатите во Љубљана, Словенија и во Санкт 
Петербург, Русија, а со овие тестови беа тестирани и студенти од Турција 
што го учат македонскиот јазик при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје, како и во рамките на Институтот за јазици при Филолошкиот 
факултет во Штип; 

3. Испит по предметот македонски јазик за странци, за А1 и за А2 
ниво. Станува збор за два испити што се спроведуваат во рамките на 
наставата по македонски јазик за странци при Филолошкиот факултет во 
Штип. До периодот на истражувањето со овој тест (испит) беа тестирани 
само студенти од турското говорно подрачје. 

Анализата на јазичните отстапки и пропусти беше поделена на 
четири дела и тоа во зависност од мајчиниот јазик на тестираните 
студенти: 

1. Првиот дел ги опфати заедничките јазични отстапки коишто се 
јавуваат независно од мајчиниот јазик на студентите; 

2. Во вториот дел од анализата се разгледани јазичните отстапки 
направени од страна на студенти чиј мајчин јазик е словенски јазик; 

3. Третиот дел од анализата  ги  опфати  јазичните  отстапки 
направени од страна на студенти чиј мајчин јазик е несловенски јазик; 

4. Во четвртиот  дел  од анализата  ги  разгледавме  јазичните 
отстапки направени само од страна на студентите од турското говорно 
подрачје. Овој дел може да се сфати како подгрупа на третиот дел, но 
поради тоа што располагаме со поголем број тестови на студентите од 
Турција, четвртиот дел го изделивме како посебен. 
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I. Заеднички јазични отстапки и пропусти 
 

Заеднички јазични отстапки во рамките на родот 
Кај именките од ж.р. не забележавме заеднички јазични отстапки. 

Сепак, во рамките на именките од м.р. и од ср.р. се забележува мешање на 
формите,2 како на пример: 

− именките сладолед, сок и стол се групирани како именки од 
ср.р. (во определен број тестови на студенти од Словенија, 
Грција и од Турција); 

− именките куче и маче се групирани како именки од м.р. (во 
определен број тестови на студенти од Словенија и од Грција); 

− именката здолниште е групирана како именка од ж.р. (во 
неколку тестови на студенти од Словенија и од Турција). 

 
Заеднички јазични отстапки во рамките на бројот 
Често се случува странците што го учат македонскиот јазик како 

странски, независно од нивниот мајчин јазик, да ги употребуваат: 
− множинската форма од именката од м.р. (што завршува со –а): 

судији, потоа множинската форма брати наместо посебната 
форма браќа, и формите: ножи, вози, столи и дени; 

− множинските исклучоци од именките од ж.р.: раце и нозе во 
определен број тестови се напишани: раки и ноги; 

− множинските форми од именките од ср.р.: писми, сели, кучи, 
мачи и деци. 

 
Заеднички јазични отстапки во рамките на определеноста 
Определеноста како основен белег на именките во македонскиот 

јазик честопати претставува тешкотија при почетното усвојување. 
Во тестовите на студентите што го учат македонскиот јазик како 

странски не забележавме заедничко отстапување при определувањето на 
именките од м.р., но во определен број тестови забележавме мешање на 
членските морфеми и во еднина и во множина од именките од ж.р. и од 
ср.р. Па, така: 

− именските форми љубовот и љубовто се напишани во 
определен број тестови на студенти од Словенија и од Турција; 

− селите е множинската форма напишана во некои тестови на 
студенти од Турција, Грција и од Словенија; 

− посебната форма луѓете ја сретнавме во определен број 
тестови на студенти од Русија и од Турција. 

 
 

																																																													
2 Јазичните и правописните отстапки не ги коригираме, туку ги препишуваме онака како 
што се напишани во тестовите. 
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II. Јазични отстапки направени од страна на студенти 
чиј мајчин јазик е словенски јазик 

 
При учењето и при усвојувањето на кој било странски јазик 

секогаш е присутно и влијанието на мајчиниот јазик на оној што учи. Оваа 
констатација особено се однесува за студентите чиј мајчин јазик е некој 
словенски јазик, а го учат и го усвојуваат македонскиот јазик како 
странски. 

Со овој дел од анализата беа опфатени студентите со мајчин јазик: 
бугарски (4)3, полски (6), руски (7), словачки (1), словенечки (53), српски 
(1), украински (1), хрватски (3) и чешки (3). 

Повеќето студенти имаат познавања и од некои други словенски 
јазици, но и од англискиот, францускиот и од германскиот јазик. 
 

Јазични отстапки во рамките на родот 
Во тестовите на студентите од Русија и од Бугарија не беа 

забележани отстапки при граматичката категорија род, но во рамките на 
истата категорија се наоѓаат отстапки во определен број тестови на 
студенти од Хрватска и од Словенија при што беше забележано: 

− именките  столови,  возови,  сладоледи,  сокови  и  сл. да бидат 
групирани како именки од ср.р.; 

− именките недела и аптека, исто така, да бидат групирани како 
именки од ср.р.; 

− именките здолниште и куче да бидат групирани како именки 
од ж.р. 

 
Јазични отстапки во рамките на бројот 
Во овој дел од анализата сретнавме голем број отстапки. Такви се 

на пример: 
− множинските форми од именките од м.р.: братови, таткови, 

вози, столи, соки, дени, но и маже, ресторанти, успоменици и 
сл.; 

− множинските форми од именките од ж.р.: раки, ноги, ќерке, 
сестре и сл.; 

− множинските форми од именките од ср.р.: кучи, мачи, кафи, но 
и кафета, мачета, кучета и сл. 

 
Јазични отстапки во рамките на определеноста 
При определувањето на именките ги забележавме овие отстапки 

во определен број тестови на студентите чиј мајчин јазик е словенски 
јазик, а коишто се резултат на мешањето на членските морфеми и во 
еднина и во множина: 

																																																													
3 Бројот во заградите го означува бројот на тестирани студенти со одредениот мајчин јазик. 
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− определување на именките од м.р.: браќите, прозорецат, 
градота и сл.; 

− определување на именките од ж.р.: љубовот, љубоват, 
понатаму калите, но и каловите и сл.; 

− определување на именките од ср.р.: сонцеот, ѓубрите, 
писмите, имините и сл. 

 
III. Јазични отстапки направени од страна на студенти 

чиј мајчин јазик е несловенски јазик 
 
Како што има нагласено Бојковска (2003), секој што го учи 

македонскиот јазик како странски (немајчин), независно од тоа кој е 
неговиот мајчин јазик (полски, руски, француски и сл.) и по 
долгогодишното негово учење, па и негово активно говорење, истиот тој 
говорител уште долго време ќе се среќава со тешкотии од различен тип 
(стр. 22). 

Кон оваа констатација би доделе дека ова особено важи за 
студентите чиј мајчин јазик е некој несловенски јазик, а го учат и го 
усвојуваат македонскиот јазик како странски. 

Во  овој  дел  од  анализата  беа  опфатени  студентите со  мајчин  
јазик: албански (1), англиски (5), грчки (7), корејски (1), романски (1) и 
француски (1). 
 

Јазични отстапки во рамките на родот 
Во однос на овој дел од анализата немаше отстапувања при 

одредувањето на женскиот род, но при одредувањето на другите родови го 
забележавме следново: 

− именки од м.р. се групирани како именки од ср.р.: сладолед, 
авион и сл.; 

− именки од ср.р. се групирани, пак, како именки од м.р.: кафе, 
мачи, кучи и сл.; 

− именки од ср.р. се групирани и како именки од ж.р.: деците и 
селите. 

 
Јазични отстапки во рамките на бројот 
Во определен број тестови на студентите чиј мајчин јазик е 

несловенски јазик, во однос на граматичката категорија број, беа 
забележани овие отстапки: 

− множинските форми од именките од м.р.: дени, столои, но и 
столи, ножои, таткои, дедои, сини, подароки, доми, парки, 
гради, паби, вози и сл.; 

− множинските форми од именките од ж.р.: земи, земјии, но и 
земии, коишто беа забележани само во определен број тестови 
на студенти од Грција; 
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− множинските  форми  од  именките од ср.р.: куча, кучи, но и 
кучина,  мачи, пенкали, кафи и сл. 
 

Јазични отстапки во рамките на определеноста 
Членувањето на именките претставува тешкотија за сите што го 

учат македонскиот јазик како странски. Па, така, во определен број 
тестови се среќава мешање на членските морфеми и во еднинските и во 
множинските форми на именките од сите родови. При што беше 
забележано: 

− отстапување при определувањето на именките од м.р.: 
мажата, песоката и сл.; 

− отстапување при определувањето на именките од ж.р.: калите; 
− отстапување при определувањето на именките од ср.р.: деците, 

селите, писмите, лиците, имините и сл. 
 

IV. Јазични отстапки и пропусти направени од страна на студенти 
чиј мајчин јазик е турскиот 

 
Овој дел од анализата се однесува на јазичните отстапки и 

пропусти направени од страна на студентите од турското говорно 
подрачје. Како што споменавме, овој дел претставува подгрупа на 
претходниот дел, но го изделивме како посебен од две причини: 

1. Првата причина е поседувањето голем број тестови (351) од 
споменатите студенти; 

2. Втората причина се однесува на јазичниот систем на турскиот 
јазик, односно, на фактот дека за турскиот јазик не е својствена 
граматичката категорија род. 

Тестираните студенти од турското јазично подрачје имаат 
познавања од арапскиот или од курдскиот јазик, а мал број студенти имаат 
слабо познавање и од англискиот јазик. 

 
Јазични отстапки во рамките на родот 
− именки од м.р. групирани како именки од ж.р.: мажи, авиони, 

столи; 
− именки од м.р. групирани и како именки од ср.р.: денови,  

мажито,  столи, новинар, ресторанто, сладоледи, соки и сл.; 
− именка од ж.р. групирана како именка од ср.р.: аптекито; 
− именки од ср.р. групирани како именки од ж.р.: здолниште, 

децата, селата, мачиња, кучи и сл. 
 

Јазични отстапки во рамките на бројот 
Во определен број тестови на студентите чиј мајчин јазик е 

турскиот, во однос на граматичката категорија број, беше забележано 
мешање на наставките за формирање множина кај сите именки. 



 60
8	

	

Така, некои множински форми од именките во сите родови беа 
направени со наставката –ови: таткови, дедови, братови, мажеови, но и 
калови, вестови, ноќови, селови, имови и сл.; 

Но, беа забележани и следниве отстапки: 
− множинските форми од именките од м.р. со наставката –и: 

деди, брати, браци, гради, јазики, подароки, столи, дени, часи, вози, соки, 
сини и сл.; 

− множинските форми од именките од ж.р.: раке, раки, ноги, 
киниги; 

− множинските форми од именките од ср.р.: деци, сели, мача, 
кучи, пенкали, кафи и сл. 
 

Јазични отстапки во рамките на определеноста 
Во однос, пак, на определеноста на именките во македонскиот 

јазик, во определен број тестови на студентите од Турција имаше мешање 
на членските морфеми и за еднина и за множина од именките во сите 
родови. Притоа беше забележано следново: 

− определување на именките од м.р.: мажито, мажита, човекто 
и човекте; 

− определување на именките од ж.р.: љубовот, љубовто, 
книгито, собито, но и собита и сл.; 

− определување  на  именките  од  ср.р.: селите, овошјете, 
сонцете, здолништете, писмите, ѓубрете и сл. 

 
 
 

Заклучок 
Во Заедничката европска референтна рамка за јазиците е наведено 

дека  грешките се јавуваат поради еден „меѓујазик“, една поедноставена 
или искривена претстава за целната компетенција. Кога ученикот прави 
грешки, неговата изведба е навистина во согласност со неговата 
компетенција во која се развиени карактеристики различни од оние норми 
на странскиот јазик. Од друга страна, пропусти во изведбата се јавуваат 
кога еден корисник/ ученик (а тоа може да му се случи и на роден 
говорител) не ги активира своите компетенции на правилен начин. Во 
Рамката уште се наведува дека грешките и пропустите треба да бидат 
регистрирани, анализирани и да бидат објаснети, со цел да се утврди 
причинителот за нивната појава, но сето тоа да не ја попречува 
комуникацијата. Не смее ниту да се дозволи грешките да бидат тие што ја 
попречуваат комуникацијата, што значи дека треба да се искоренат. 

Во оваа теза беше направено регистрирање, анализирање и 
објаснување на јазичните отстапки (грешки), коишто се појавиле во 
рамките на граматичките категории кај именките. Преку нивното 
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анализирање се обидовме да дадеме полесен пристап за нивното 
усвојување. 

Анализата во оваа теза беше поделена на три, односно четири дела, 
а поделбата е правена врз основа на мајчиниот јазик на тестираните 
студенти коишто го учат македонскиот јазик како странски. 

Ваквата поделба на анализата не е случајна. 
Така, на студентите од словенско говорно подрачје, а кои го учат 

македонскиот како странски, би им било полесно да ги усвојат 
граматичките категории род и број, а определеност, на пример, на 
студентите од бугарско говорно подрачје.  Tокму ова нè наведува да 
мислиме дека поголемо внимание треба да се посвети при учење на 
граматичката категорија определеност од страна на студенти за чиј мајчин 
јазик не е својствена оваа категорија. 

Сепак, ваквите ставови не може да важат и за студенти чиј мајчин 
јазик не е словенски. Во ваквите случаи треба да се посвети еднакво 
внимание при учење на сите граматички категории на именките (особено 
онаму каде што се пројавила тешкотија), тргнувајќи од фактот дека 
јазичниот систем на македонскиот јазик и на некој друг несловенски јазик 
значително се  разликуваат. По аналогија на наведеното, студентите чиј 
мајчин јазик е несловенски, треба да посветат повеќе време и труд со цел 
да се здобијат и со компетенции за граматичките категории на именките во 
македонскиот јазик. 

Овде треба да се нагласи дека голема улога во наставата по 
странски јазик ја имаат вежбите што се применуваат за проверка на 
познавањата на јазикот. 

Нашата анализа покажа дека при подготвување вежби за која било 
граматичка категорија секогаш треба да се подготвуваат повеќе вежби, 
како со едно така и со повеќе барања, зашто не се знае за кои студенти ќе 
биде наменет еден учебник. Тоа значи дека треба да се примени 
функционалниот пристап, односно да се примени методологија што ќе ја 
креира наставата во правец на потребите и на целите на слушателот. 

Кон сето ова ќе наведеме и: 
• Кога станува збор за граматичката категорија род, особено треба 

да се посвети внимание на завршетокот на именките, со оглед на 
фактот што нема по еден одделен завршеток за секој род 
одделно. Потоа, треба да им се посвети поголемо внимание на 
студентите чиј мајчин јазик не ја познава граматичката 
категорија род (како што е турскиот), за кои треба да има 
поголем број вежби за усвојување на родот кај именките; 

• За полесно усвојување на граматичката категорија број, 
најпрвин е потребно да има вежби во кои ќе се бара менување 
на граматичките форми на именките од еднина во обична 
множина, но и обратно, од обичната множина во еднина. 
Секако, треба да бидат застапени и вежби со избројана и со 
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збирна множина, во поголем број, така што тоа би довело до 
помал степен на мешање на наставките; 

• Со оглед на фактот што постпозитивниот член во македонскиот 
јазик е една од најважните негови специфичности, а членските 
наставки (за определеност) се врзуваат и со родот на именките, 
треба особено да се посвети внимание за кои студенти се 
подготвуваат вежбите. Се разбира дека при усвојувањето на 
граматичката категорија определеност треба да  се усвојат и 
членските наставки со кои се изразува просторност: 

 
 еднина множина 

м.р. авионов; авионон авиониве; авионине 
ж.р. книгава; книгана книгиве; книгине 
ср.р. селово; селоно селава; селана 

 
Покрај усвојувањето на членските наставки и усвојувањето на 

граматичките категории кај именките воопшто, важна е компетенцијата во 
однос на граматичките категории и во рамките на именската група, но и во 
рамките на именка во реченица. 

Со тоа се отвора можност за понатамошни научни истражувања. 
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Marija Grkova 

 
Review of the Acquisition of the Grammatical Categories of Nouns  

in Macedonian as a Foreign Language 
 

Abstract: Macedonian as a foreign language is a special area (of study) of the 
Macedonian language in general which deals with the acquisition of Macedonian 
language as foreign. Learning and acquiring Macedonian as a foreign language has five 
decades-long tradition. Linguists and Macedonists make efforts to offer more to the 
study of Macedonian as a foreign language, namely, by doing researches which result in 
numerous papers available in the scientific literature for Macedonian language. 

Contribution to the development of Macedonian as a foreign language is also 
made by finding ways, i.e. approaches through which the grammatical categories of 
nouns would be more  easily acquired. 

Therefore, in this respect,we decided to give a brief overview of the analysis of 
the aquistion of the grammatical categories of nouns  in Macedonian as a foreign 
language, more specifically for the adoption of gender, number and determination. 

 
Keywords: Macedonian as a foreign language, nouns, grammatical categories 

of nouns, tests, exercises. 
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