
 

 

 Назив 
предмета: Синтакса енглеског језика 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

CT1 обавезан VI 5 2 + 2 
 

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: уписана трећа година студија и положен испити из Морфосинтаксе енглеског језика 2 

Циљеви изучавања предмета: : Циљ изучавања јесте упознавање студената са основама синтаксе просте реченице у енглеском 
језику. Посебна пажња биће посвећена анализи реченице и практичној примјени теоријских основа које су обрађиване на 
предавањима.  

Исходи / резултати учења (стечена знања):   
Студенти ће моћи препознати и самостално анализирати структуре енглеске просте реченице користећи X-bar синтаксу. 
Студенти ће моћи организовати синтаксичке структуре у складу са њиховом глаголском аргументацијом.   
Студенти ће самостално моћи имплементирати знања стечена на лингвистичким предметима и примијенити их у језичким 
истраживањима. 

Име и презиме наставника и сарадника: др Жељка Бабић и Дејан Милиновић, мр. 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Тестови и испит. Рад у групи. Рад код куће.  

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 

Припрема и упис семестра 

 

 

Simple sentence: structural and meaning types 
Sentence structure: constituents and functions   
Intransitive complementation  
Copular complementation 
Monotransitive complementation  
Ditransitive complementation  
Complex transitive complementation  
Test 1  
Adverbials: adjuncts, disjuncts, conjuncts, subjuncts 
Finite, nonfinite and verbless clauses 
Coordination  
Subordination 
Ellipsis  
Pro-forms  
Test 2 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
 

30 часова предавања + 30 часова вјежби 

Студенти треба да похађају наставу и вјежбе редовно. 

Обавезна литература: 
Payne, T. E. (2011). Understanding English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. (selected chapters) 
Poole, G. (2011). Syntactic Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (selected chapters) 
Downing, A. and P. Locke. (2006). English Grammar: A University Course. Routledge: London and New York. (selected chapters) 
Huddleston, R. and G. K. Pullum.(2002). The Cambridge Grammar of the English Language. CambridgeL Cambridge University Press. (select-
ed chapters) 
Aarts, B. (1997). English Syntax and Argumentation. London: Longman. (selected chapters) 
Burton-Roberts, N. (1992). Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax. (2nd ed.) London and New York: Longman. (selected chap-
ters)  
Quirk, R. et al. (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman. (selected chapters). 



 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
5%  присустуво на часу (5 бодова максимално) 
25% тест 1 (25 бодова максимално) 
25% тест 2 (25 бодова максимално) 
45% завршни испит (45 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 

  

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Жељка Бабић 

Напомена: Студенти треба да похађају наставу редовнo (дозвољена су највише три изостанка у семестру) и да  учествују у њој 
активно. Студенти који буду имали више од три изостанка неће моћи да добију потпис на крају семестра. Студенти треба да раде 
домаће радове редовно и да се посвете раду на предмету код куће 3 сата седмично, као и да по потреби долазе на седмичне 
консултације са наставником и сарадником.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


