
 Назив предмета: Српски језик 2  
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

09ЊСЈ2 обавезан II 4 2 + 2 
Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Српски језик I  
Циљеви изучавања предмета: Обрађују се морфолошке теме, а циљ је да студенти усвоје основне граматичке 

појмове као што су ријеч, морфем, морф, аломорф, врсте ријечи, морфолошка анализа, творба ријечи и др. Биће 

обрађене све врсте ријечи – њихова творба и морфолошка обиљежја у српском књижевном језику, те ће се 
анализирати и упоређивати методе њиховог морфолошког описа у различитим граматикама српског језика. 

Наставни програм усмјерен је на практичну употребу знања која ће се усавршити анализом текстова и 

евентуалним писањем семинарских радова. 
Исходи/резултати учења (стечена знања): Након што одслушају ова предавања, студенти ће лакше овладати 
знањима у вези с морфолошко-творбеним и лексичким карактеристикама савр. српскога језика: моћи ће 

дефинисати, описати и објаснити основне граматичке појмове, описати морфолошка обиљежја српског 

књижевног језика, објаснити и примијенити начела морфолошке и творбене анализе ријечи у српском језику, 
набројати и описати морфолошка и творбена обиљежја свих врста ријечи у српском језику, дефинисати и 

објаснити обиљежја граматичких (првенствено морфолошких) категорија у српском књижевном језику, 

интерпретирати, тумачити и анализирати текстове на морфолошком и творбеном нивоу, препознати и 

објаснити творбене моделе и начине у српском језику итд. 
Име и презиме наставника и сарадника: др Дијана Црњак, ред. проф.; Соња Леро, асистент 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
Садржај предмета: 

Припр. 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                                                                                                 
Морфологија као лингвистичка дисциплина. Основни појмови из морфологије.  
Појам и дефиниција ријечи. 
Подјела ријечи по различитим критеријумима.  
Морфемски ниво. Морфема, морф, аломорф.  
Морфолошка анализа – прва језичка артикулација.  
Подјела морфема на творбене, деривационе и релационе.  
Категоријална обиљежја именских ријечи. Ријечи са деклинацијом. 
Лексичко-семантичке и морфолошке карактеристике именица.  
Лексичко-семантичке и морфолошке карактеристике замјеница. 
Лексичко-семантичке и морфолошке карактеристике  придјева.  
Лексичко-семантичке и морфолошке карактеристике  бројева.  
Категоријална обиљежја глагола: лексичко-семантичке и морфолошке карактеристике.  
Подјела глагола на врсте.  
Структура и грађење глаголских облика.  
Непромјењиве ријечи. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно: 2 часа предавања + 2 часа вјежби У семестру:  30 часова предавања + 30 часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
     Клајн, Иван: Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2005. 
     Станојчић, Живојин – Поповић, Љубомир: Граматика српског језика (уџбеник за средње школе), Београд. 
     Станојчић, Ж. Морфологија, синтакса и фразеологија, Српски језик на крају века, Институт за српски језик 
САНУ –  Службени гласник, Београд 1996. 
     Стевановић, Михаило: Савремени српскохрватски језик I (Морфологија), Београд 1979. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
1. колоквијум (20 бодова максимално) 
2. колоквијум (20 бодова максимално) 
Завршни испит (50 бодова максимално) 
Посебна назнака за предмет:  - 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Дијана Црњак 

 


