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Српски језик и књижевност 
 

// ПРАВОПИСНО РАЗГИБАВАЊЕ 

 Како се пише? 

 Најчешће правописне грешке у писању.  

Проверите колико добро познајете правопис српског језика!   

 

1. анектирати или анексирати 

2. бадминтон или бадмингтон 

3. бакцил или бацил 

4. бејзик или бејсик 

5. бекенд или бекхенд 

6. Бијељина или Бјељина 

7. Арктик или Артик 

8. асвалт или асфалт 

9. пломба или бломба 

10. блесак или бљесак 

11. брију се или бријају се 

12. вазна или ваза 

13. вакуумиран или вакумиран 

14. вотка или водка 

15. веш-машина или веш машина 

16. и-мејл или мејл 

17. воки-токи или токи-воки 

18. грејфут или грејфрут 

19. Истанбул или Истамбул 

20. ексцес или екцес 

 

 

 

 

 

 

21. гренд слем или грен слем 

22. пречас или претчас 

23. ипо или и по 

24. десерт или дезерт 

25. делинквент или деликвент 

26. одељење или оделење 

27. зависан или завистан 

28. здесна или с десна 

29. иглу или игло 

30. инјекција или ињекција 

31. јефтин или јевтин 

32. ламборгини или ламборџини 

33. тријумф или триумф 

34. картриџ или кетриџ 

35. мајца или мајица 

36. клован или кловн 

37. казаљка или сказаљка 

38. је л' те или јелте 

39. сомборски или Сомборски 

40. На Дрини ћуприја или На 

Дрини Ћуприја 
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РЕШЕЊА

  

 

1. анектирати 

2. бадминтон 

3. бацил 

4. бејсик 

5. бекхенд 

6. Бијељина 

7. Арктик 

8. асфалт 

9. пломба 

10. блесак 

11. брију се 

12. ваза 

13. вакуумиран 

14. вотка 

15. веш-машина 

16. и-мејл 

17. воки-токи 

18. грејфрут 

19. Истанбул 

20. екцес 

21. гренд слем 

22. претчас 

23. и по 

24. десерт 

25. делинквент 

26. одељење (школа) 

27. зависан 

28. здесна 

29. игло 

30. инјекција 

31. јефтин 

32. ламборгини 

33. тријумф 

34. картриџ 

35. мајица 

36. кловн 

37. казаљка 

38. је л' те 

39. сомборски 

40. На Дрини ћуприја 

 

 

 

 

 

___________ 

*Извор: Пешикан М., Јерковић Ј., Пижурица М., Правопис српског језика, 2014. Нови Сад: Матица српска 


