
I.5 Латинизми, грцизми и
интернационализми

I тема:
Класични јазици

Изготвил: Ненад Начковски



Што се латинизми и грцизми?

• Латинизми се зборови кои водат потекло од латинскиот јазик.

• Грцизми се зборови кои водат потекло од старогрчкиот јазик.

• Во светските јазици како и во македонскиот јазик, голем број 
на поими се наследени од старогрчкиот и латинскиот јазик.

• Тоа се често поими што се употребуваат во науката и 
технологијата, здравството, образованието, новинарството, 
книжевноста, уметноста и во многу други дејности.



Примери за латинизми во 
македонскиот јазик

Латинизам Соодветен македонски поим
Република Држава

Министер Слуга

Експерт Искусен, вешт

Позиција Положба

Емисија Предавање, пренос

Опција Избор

Солуција Решение

Нација Народ

Трансформира Преобразува



Примери за грцизми во 
македонскиот јазик

Грцизам Соодветен македонски поим
Поезија Творештво

Библиотека Книжница

Географија Земјопис

Философија

Сфера Топка

Космос Вселена

Театар

Феномен Појава

Демократија Народовластие



Што се интернационализми?

• Интернационализми се меѓународни зборови кои се 
употребуваат во речникот на светските јазици.

• Иако многу меѓународни зборови водат потекло од разни јазици 
во светот, воглавно, најголем број на поими и изрази се 
произлезени од старогрчкиот и латинскиот јазик.



Примери за интернационализми 
во македонскиот јазик

Интернационализам Соодветен македонски поим
Опсерваторија Набљудувачница

Цивилизација

Микрофон

Информација

Компјутер Сметач

Автомобил Возило

Микроскоп

Фотосинтеза

Радио



Да ги пронајдеме соодветните македонски 
поими од латинизмите и грцизмите

 Миграција
 Преселба

 Прогрес
 Напредок

 Хигиена
 Чистота

 Перфектен
 Совршен

 Популарен
 Народен

 Артист
 Уметник

 Поет
 Творец

 Философ
 Мудрец

 Идеја
 Мисла



Училишна задача:
Колку грцизми/латинизми можеш да 

откриеш во речениците?

Во древна Хелада за умни луѓе се сметале 
философите.
Уметниците често пишувале поезија, а 

државниците се занимавале со политиката.
Императорот за време на Римското Царство 

имал апсолутна власт.
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