ПРАШАОА - ЛИНГВИСТИКА НА ПРАВПТП
1. Акцентпт на збпрпт криминалитет пада на:
2. Збпрпт алиби пптекнува пд:
3.Пснпвнптп значеое на збпрпт прпппрципналнп е:
4. При именуваое пплициски пперации и судски прпцеси дпада дп израз:
5. Збпрпт жртва е вп етимплпшка врска сп збпрпт:
6. Вп збпрпт случај се спдржи ппдзначеоетп:
7. Вп збпрпт изречнп се спдржи значеоетп:
8. Збпрпвите бранител и пбвинител имаат ист:
9. Збпрпт дециден е вп тесна значенска врска сп збпрпт:
10. Именката закпнитпст е пд:
11. Правилнп, мнпжинската фпрма пд именката пчевидец се пишува:
12. Правилнп (без ј меду е и а) е напишан збпрпт:
13..Мнпжинската фпрма пд именката алиби гласи:
14.Членуваната фпрма пд именката алиби гласи:
15.. Пбична мнпжина се пбразува пд самп пд именката:
16. Не се пбразува мнпжина пд именката
17. Самп еднинска фпрма има именката
18. Нема еднинска фпрма пд именската фпрма:
19. Сп значеое „тужба, жалба, парница“ се јавувал архаизмпт:
20. Правнптп значеое на збпрпт дисппзиција е вп тесна врска сп збпрпт:
21. Сппред значеое, придавката апелаципнен е:
22. Вп исказпт: Акп пп извршуваоетп на кривичнптп делп е изменет закпнпт, еднаш
или ппвеќе пати, ќе се примени закпнпт штп е ппблаг за стпрителпт, метафпричнп
е упптребен збпрпт:

23. Вп исказпт: Ппвеќе псуди на истп лице мпжат да се бришат пд казнената
евиденција самп истпвременп и тпа акп ппстпјат услпви за бришеое на секпја пд
тие псуди, какп партикула за засилуваое е упптребена фпрмата:

24.Членуваната фпрма пд придавкатанепристрастен се пишува:
25. Заменската фпрма кпјштп спада вп групата на:
26. Правилнп, сп две д еднпппдругп (дд) се пишува збпрпт
27. Правилнп, сп две т еднпппдругпт (тт) се пишува збпрпт:
28. Вп именската група ПСНПВЕН СУД придавката сппред значеое е:
29. Вп реченицата „Нека влезе пбвинетипт“, збпрпфпрмата „пбвинетипт“ врши
функција на:

30. Реченицата: „Именп, пбвинетипт и негпвата пдбрана алудираа на тпа дека
пштетените критичнипт ден дпшле пред негпвата ппрта.“, сппред значеое е
зависнпслпжена:

31. Вп реченицата „Судпт сп пспбенп внимание ја следеше пдбраната.“ глагплската
фпрмаследешее вп:
32. Правпписнп, пп пднпс на упптребата на запирката, правилна е реченицата:

33. Реченицата „Се задплжува лицетп да ги плати на предлагачпт трпшпците стпрени
вп текпт на ппстапката“ е:
34. Правилнп е да се пишува:
35. Правилнп е да се пишува:

36. Вп впведната именска група „Сп пвпј закпн...“, фпрмата „пвпј“ претставува:
37. Реченицата „Судпт, ппстапувајќи пп пбвинителнипт акт, пдржа главна, јавна и усна
расправа“ пп спстав е

38. Вп именска група „судискп убедуваое“ придавката е изведена пд именката

41. Збпрпт тужител е:
40. Закпнските акти се пишуваат на:

