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POVELETE!
Makedonska för nybörjare

Kopieringsförbud! 
Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares 
rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, 
är förbjuden. Ingen del av materialet får lagras eller spridas i elektronisk 
(digital) form. BONUS-Presskopias avtal tecknas mellan upphovsrätts-
organisationer och huvudman för utbildningsanordnare t ex kommuner/
universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordna-
rens huvudman eller BONUS-Presskopia. 

Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare 
och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att 
erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. 
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POVELETE!
Makedonska för nybörjare

Facit

Avsnitt 1
Övning 3 taxi, spagetti, roman, karta, kosmos, tårta, kiosk, kakao

 
Övning 4 TRAKTOR, TI, VRATA, NOGA, VODA, KINO, OKO, MORE  

Övning 6 1 ) dricker - pie, 2) tisdag - vtornik, 3) lyssnar - slu{a, 4) bank - banka, 
5) farfar - dedo, 6) mycket - mnogu, 7) morgon - utro, 8) dag - den, 
9) sol - sonce, 10) kärlek - qubov, 11) lite - malku, 12) radio - radio
 

Övning 7 Frank Sinatra, Cleopatra, Greta Garbo, Ed Sheeran, Beatles, Rolling Stones,  
Beyoncé, Lady Gaga
 

Övning 9 8 - ~ador, 12 - vrata, 11 - telefon, 4 - kompjuter, 9 - {olja, 2 - klu~, 
7- leb, 6 - no`ici, 1 - kniga, 5 - stol, 3 - saat, 10 – televizor
 

Övning 10 masa - dörr, mama - mamma, vrata - dörr, morkov - morot, levo - vänster, 
leta - somrar, voda - vatten, kosa - hår, koma - koma
 

Övning 11 KAFE – kaffe, MLEKO - mjölk, SLADOLED – glass, ^AJ – te, SOK –juice, 
PIVO – öl
 

Övning 12 saat (klocka, ur), vrata (dörr), more (hav), ku}a (hus), sladoled (glass), 
kniga (bok), doma (hemma), stol (stol), vrata (dörr), morkov (morot), 
sneg (snö), zavesa (gardin)
 

Övning 15 Vågrätt: 1. SAAT, 3. KLU^, 4. LEB, 5. IMAM, 6.NEMAM

Lodrätt: 1. STOL, 2. TELEFON, 3. KNIGA
 

Avsnitt 2
Övning 6 Norge, Makedonien, Sverige, Bulgarien, Finland, Grekland, Danmark, Albanien, 

Turkiet, Österrike  
Övning 7 1) e, 2) se - se,  3) sum, 4) e, 5) sme - ste 

Övning 8 Kumanovo, Strumica, Bitola, Prilep, Veles, Gostivar, Skopje, 
Ohrid, Ki~evo, Kavadarci
 

Övning 9 sestra, blagodaram, eden, dragstor, limonada, kolegi, alergija, 

lift, avtomobil, instrument, bitolski, centar
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Övning 10 lepak lim, klister, leto sommar, levo vänster
kamen sten, kakao kakao, kaval flöjt
vetar vind, ve~era kvällsmat, ve~er kväll
tapan trumma, tavan innertak, tato pappa
foka säl, forum forum, fotos foto
ma~e kattunge, maka problem, masa bord
 

Avsnitt 3
Övning 2 1) (Ti) Se vika{ Linda? 2) Ne e taa od Gevgelija? 

3) Tie se vikaat Ilievski i od Ohrid se. 

Övning 5 1) `ivee, 2) alla former är möjliga av verbet, 3) `iveeme, 4) `iveete, 
5) `iveam 

Övning 6 TAKSIST - VIKAM - SLADOLED - PICA - DANSKA - BUREK 

Övning 8 1) se - @iveat, 2) Bitola, 3) zabolekar - Danska - Makedonka, 
4) `ivee, 5) Francuzinka 

Övning 9 1) Jas sum elektri~ar od Prilep. 2) Jas sum od Holandija. 
3)  -Ima{ klu~? - Ne, nemam. 4) Vie ste Grk? Razbirate 
makedonski? 5) [to raboti{ vo Bitola? 6) Dobredojdovte, imame 
pivo i sladoled! 7) Kako se vika taa? –Taa se vika Miranda i e 
Italijanka. 8) Tie se vikaat Milevski i `iveat vo Ohrid.
 

Övning 11 Makedonka, ulica, `iveeme, se vikaat, razbira{, imaat, rabotat, 

dobrove~er
 

Övning 12 Vågrätt:  2) sok 4) pivo 6) blagodaram 8) toj

Lodrätt: 1) `iveam 3) kniga 5) ulica 7) deset 

Avsnitt 4
Övning 1 1) neto~no   2) neto~no   3) to~no   4) neto~no   5) to~no

 

Övning 3

 

Övning 5 1) Mojot 2) tvojot 3) Tvojata 4) Mojata 5) Mojot 6) tvojata 
 

Övning 7 1) Tvojot, 2) Mojot - tvoj, 3) mi, 4) Mojata
 

Kiril                        Olga

Margareta                      Blagoja                      Branko
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Övning 8 Facit till övningen finns på arbetsbladet.
 

Övning 10 muzi~ar: peja~ka, oro (musiker: sångerska, ringdans)
u~enik: {kolo, kniga (elev: skola, bok)
mehani~ar: kola, sopira~ka (bilmekaniker: bil, broms)
novinar: vesnik, rubrika (journalist: tidning, rubrik)
po{tar: po{ta, pismo (brevbärare: post, brev)
pekar: bra{no, leb (bagare: mjöl, bröd)
 

Övning 11 Meri
 

Övning 12 1) Majka £ na Vera, 2) Brat £ se vika Kosta, 3) Vo Germanija, 
4) Vo Kavaradarci
 

Övning 14 Vågrätt: 1) grad, 6) leb, 7) site, 9) bra{noto, 11) tetka mi, 
14) familijata, 15) `iveam

Lodrätt: 2) deteto, 3) `iveete, 4) pismo, 5) `enata, 8) sestra, 10) ovde, 
12) }erkite, 13) imaat
 

Övning 15 Facit till övningen finns på arbetsbladet.
 

Avsnitt 5
Övning 3 1) ~itaat, 2) pi{uvame, 3) zboruva, 4) jadat, 5) Gleda{, 6) spijam, 

7) piete, 8) slu{a{, 9) vozi
 

Övning 4 1) gledaat, 2) ~itam, 3) slu{a{, 4) zboruvate, 5) spijat, 6) jade, 7) pie 
8) pi{uvame, 9) vozam
 

Övning 6 1)7,  2)12,  3)8,  4)19,  5)11,  6)1,  7)13,  8)2,  9)10,  10)15 

Övning 10 sreda, vtornik, petok, nedela
 

Övning 13 1) Jovan slu{a radio vo petok. 2) Lina pie kafe so Sowa denes. 
3) Mama ne e doma ve~erva. 4) V/Vo petok imame angliski. 
5) Taa ne gleda televizija vo sreda.
 

Övning 14 Vågrätt: 1) jadat 3) nave~er 5) petok 6) pismo 7) pie

Lodrätt: 2) dnevnik 4) vtornik
 

Övning 15 pi{uva, skokam, spieme, pie, sme, `ivee, leta, pee
 

Övning 17 1) Vo Gevgelija e ubavo. 2)Taa vozi kola sekoj den, 3) Toj ne zboruva 
{panski, 4) Kako Struga nema druga
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Övning 18 Förslag:
Lazar ~ita vesnik. (Toj) odi na pazar i kupuva grav, leb i mleko. Vo  
vtornici toj odi na peewe vo hor. Vo nedela jade ru£ek so semejst-
voto. Nave£er Lazar igra partija {ah so soprugata Lina.
 

Avsnitt 6
Övning 4 dvaeset i dva, deveeset i pet, {eeset i tri, ~etirieset i osum, 

pedeset i pet, iljada i sto, stotina i tri, trieset i tri
 

Övning 5 33, 81, 47, 15, 500, 26, 11, 3000, 71 
 

Övning 6 Facit till övningen finns på arbetsbladet.
 

Övning 8 1 - g,  2 - v,  3 - b,  4 - a
 

Avsnitt 7
Övning 2 1) Lisa saka tri no}evawa 2) Soba broj 22 3) Ednokrevetna so tu{. 

4) Vo cenata vleguva pojadok. 5) Od Danska.
 

Övning 3 krevet säng   fen hårfön
toaletna hartija toapapper baga` bagage
prozorec fönster  ogledalo spegel
tu{ dusch   klu~ nyckel
krpi handdukar  sapun tvål
 

Övning 5 1) Kade se klu~evite? 2) Tatkoto se vika Zlatko. 3) Hotelot ne e 
golem i sobite se mali. 4) Nema toaletna hartija! 5) Ima li krpi i 
sapun?
 

Övning 6 krevetite, ulicite, stolovite, pernicite, sapunite, krpite,  
ogledalata, tu{evite, knigite
 

Övning 7 se - imaat - ~ini - ima - e - e - sakaat - nara~uvaat 
 

Övning 8 1) Od Skara, [vedska. 2) Na odmor se. 3) Vo hotelot ”Sveti Naum”. 

4) Sobata ~ini 200 evra 5) Vo sobata ima televizor so 

satelitska programa i telefon. 6) Gradot Ohrid e 20 kilometri od 

Sveti Naum.
 

Övning 9 od - na - vo - za - so - kon - do 
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Övning 10 Vågrätt: 4) prozorci, 6) krpi, 8) tu{evi, 10) kreveti, 11) masi, 
12) ulici

Lodrätt: 1) stolovi, 2) knigi, 3) vrati, 5) ogledala, 7) pernici, 
9) sapuni
 

Avsnitt 8
Övning 3 dobar - podobar - najdobar, to~no - poto~no - najto~no,  

ubavo - poubavo - najubavo, mnogu- pove}e - najpove}e
 

Övning 5 1. Imate dobri/ubavi krastavici? 2. Dajte mi 5 kila piperki. 
3. Lukot ne e ubav/dobar. 4. Taa saka pove}e salata. 5. Kolku ~ini 
gravot? 6. Sakate u{te/pove}e kompir/-i
 

Övning 7 1. malina hallon 5. limon citron 9. kru{a päron
2. lubenica vattenmelon 6. portokal apelsin 10. jagoda jordgubbe
3. grozje vindruvor 7. sliva plommon
4. cre{a körsbär 8. kajsija persika

Övning 9 1. Mojata kniga e nova. 2. Bi sakala dve {olji kafe/dve kafiwa. 
3. Morkovite se ubavi/dobri. 4. Makedonskiot film e nov. 5. 
Mnogu sakam novi knigi.
 

Övning 10 1. Dajte mi edno kilo slivi 2. Ubavi vi se krastavicite? 3. Kolku 
~ini s¢? 4. Viki prodava kompiri na pazar.
 

Övning 11 Facit till övningen finns på din arbetsbladet.
 

Övning 12 1) Edno kilo morkovi. 2) Dve kila cre{i 3)Tri lubenici.
 

Övning 13 1) Fel! Rätt svar: pola kilo kajsii. 2) Rätt  3) Rätt 4) Fel! Dve kila grozje.
 

Övning 14 3 - 3 - 3 - 3- 4 - 4 - 3
 

Övning 16 a) Mladoto mom~e e visoko b)Jas sum pogladna denes c) @enata 
e najadena d) Maloto dete/detenceto e `edno e) Kafeto e mnogu 
vkusno.
 

Övning 17 Vågrätt: 2) krastavici 6) domati 8) kompir 9) morkov 10) kru{a

Lodrätt: 1) malina 3) portokali 4) kromid 5) piperka 7) grozje
 

Avsnitt 9
Övning 3 1. bolni  2. bolno  3. bolni  4. bolen  5. bolni  6. bolen/bolna
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Övning 6 1. glava 5. nos 9. raka

2. usta 6. kosa 10. uvo

3. noga 7. vrat

4. oko 8. koleno

Övning 7 Facit till övningen finns på arbetsbladet
 

Övning 11 Kakov problem imate? - Me boli stomakot.
Dolgo vreme ve boli? - Da, ve}e tri dena.
Imate temperatura? - Da, 39 stepeni.

Dali povra}ate? - Da, imam i te{kotii da jadam.

Imame sloboden termin vo 10 £asot. 
Mo`ete toga{ da dojdete? - Ne, ne mo`am pretpladne.

Dojdete vo 15 £asot, vi odgovara li? - Da, mo`e

Avsnitt 10
Övning 2 1. Na Vesna. 2. Toj doa|a na 28 avgust i sletuva vo 14:45 ~asot. 

3. So Vizer. 4. Saka da odi vo Heraklea i na Molika. 

Övning 3 1. prvata kniga 2. tretiot vtornik 3. osmi maj 4. dvaesettoto dete 5. 
~etvrtata `ena 6. dvaesetti septemvri 7. trieset i prvi dekemvri
 

Övning 4 januari, fevruari, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septemvri, 
oktomvri, noemvri, dekemvri
 

Övning 8 1) Doa|am vo Prilep na 3 noemvri / Vo Prilep doa|am na 3 noemvri 
/ Na 3 noemvri doa|am vo Prilep 2) So SAS letame i sletuvame vo 
Kopenhagen / Sletuvame vo Kopenhagen i letame so SAS  
3) ]e ~eka{ na aerodrom? 4) Ne sakam da ~ekam pove}e.
 

Övning 9 Vera promenerar på stranden i Struga. Hon är på semester med sin syster Lara. 
Det är fint/vackert i Struga. Staden är liten, det finns fina stränder och bra  
partyn/fester/hålligång. Ikväll är det fest på stranden/strandparty. Det kommer 
att vara perfekt!
 

Övning 11 13:00 eden ~asot/ eden popladne 

09:30 devet i triseset / devet i pol

02:15 dva ~asot i pet minuti / devet i pet

16.06 ~etiri ~asot i {est minuti popladne / devet i {est 
            popladne

16.05 ~etiri ~asot i pet minuti popladne /~etiri i pet popladne
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08:45 osum ~asot i ~etirieset i pet minuti / petnaeset do devet
 

Övning 13 1. Vo petok. 2. Nautro vo 8 saatot 3. Mare }e ja ~eka Pavlina na 
stanica. 4. Koncertot e vo 18 saatot.
 

Övning 14 1) Toj saka da zboruva so Mile. 2) Sakame da trgneme/vozime vo 
15.00 £asot. 3) Sakam da odam so Vesna 4) Eli i Marko sakaat da 
pijat vino. 5) Mama saka (li) da odi na kino ve~erva? 6) Saka{ 
(li) da jade{? /Dali saka{ da jade{? 7) Sakaat (li) da spijat vo 
hotel? /Dali sakaat da spijat vo hotel?
 

Övning 15 1 - g , 2 - b, 3 - a, 4 - v
 

Övning 18 buden (vaken), rano (tidigt), voop{to (överhuvudtaget), stanuvam (jag går 
upp), u{te sega (redan nu), utakmica (match), lele (oj),  aman (oj, nej, fy), 
u{te malku (lite till)
 

Avsnitt 11
Övning 4 `iveat - so - detska - ubav - trpezarija - da sedi - crkvata  

Övning 5 1) kako 2) kolku 3) kade 4) koja  5) Kade 6) koja

Övning 6 Facit till övningen finns på arbetsbladet.
 

Övning 8 Vågrätt: 1) vrata 2) tepih 3) kada 4) krevet

Lodrätt: 5) yid 6) tavan 7) mijalnik
 

Övning 10 1) 4 stolovi 2) 100m2 3) Stanot ~ini 650 EUR/kvadrat. 4) Ne, ku}
ata ima golemi terasi. 5) Telefonskiot broj e 070/560458
 

Avsnitt 12
Övning 4 zelena krastavica, crvena piperka, `olti limoni, belo vino, 

portokalova tikva, kafeavo ~okolado, crno vino
 

Övning 10 1) Ova e Nikola. 2) [to e ova? Ova e kniga. 3) Ovaj portokal e 
vkusen/ubav. 4) Koi deca doa|aat ve~erva? 5) Koja `ena gleda 
televizija ve~erva?
 

Avsnitt 13
Övning 4 A -2 , B -4 , V -1, G - 3

 

Övning 5  Odi pravo napred, svrti levo i posle odi napred. Kaj trgovskiot 
centar i kaj raskrsnicata trgni desno. [koloto e posle gradskiot 
park na leva strana.
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Övning 7 1) Levata raka e pokratka/pokusa, 2) Glavata e gore i nozete (se) 
dole, 3) Toj pi{uva so leva raka
 

Övning 8 1) avtobus, 2) to~ak, 3) taksi, 4) brod, 5) voz, 6) avion 
 

Övning 9 patuva{ - za - Kako - voz - Skapo - klasa - vrati{ - nedela - mi 
- Va`i
 

Avsnitt 14
Övning 1 1) Kolku modri patlixani imame? Kolku boranija treba da zemam?

Imame crven piper? Kolku kromid da kupam?

2) Dve modri patlixani treba da se kupat, malku boranija i crven 
piper, 500 grama kromid
 

Övning 3 1) Go se~i mesoto na par~e, go mie i dinstvuva na maslo. 2) Gi 
~isti i se~i na par~iwa. 3) Dodava crn piper vo zrno. 4) Malku 
voda naliva. 5) Otkako jadeweto }e se ispe~e napolu, gi dodava 
kompirite
 

Övning 5 lakan - tallrik - kniv - gaffel - sked - glas - servett - blomma
 

Övning 7 1) salfeti, 2) glavi, 3) nedela, 4) daleku, 5) spalnata, 6)sestrata, 
7) septemvri, 8) kujna, 9) pazar, 10)mlada
 

Övning 8 1) Nemame ~ar{avi i pernici, 2) Kupatiloto nema kada, 3) Na koj 

kat e stanot? 4) Taa ima {vedski paso{.
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