
  
Назив предмета: ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА I 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

? ОБАВЕЗНИ 1  4 2 +1 

 

Студијски програми за које се организује: Руски језик и књижевност  и српски језик и књижевност  
 

Условљеност другим предметим: Положен испит из Старословенског језика 1 
 

Циљеви изучавања предмета: ОСПОСОБЉАВАЊЕ  СТУДЕНАТА  ЗА  УОЧАВАЊЕ  РАЗВОЈНИХ ТОКОВА  У 
САМОГЛАСНИЧКО-СУГЛАСНИЧКОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА                  

Име и презиме наставника и сарадника  ДР БИЉАНА ПАНИЋ БАБИЋ,  ДОЦЕНТ 

Методe наставе и савладавања градива: ПРЕДАВАЊА, ВЕЖБАЊА,  ИСПИТ. 
 

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 
 

Дијахронија : синхронија 
Извори за проучавање историје српског језика 
Позни прасловенски вокалски систем – дистинкције 
Поријекло и судбина назала у српском језику  
Поријекло и судбина полугласника у српском језику 
Посљедице губљења полугласника у слабом положају 
Тест 
Поријекло и судбина вокала јери у српском језику 
Поријекло и рефлекси вокала јат у српском језику 

Наслијеђени консонантски систем 
Прва палатализација у прасловенском језику и њени резултати у српском језику 
Друга палатализација у прасловенском језику и њени резултати у српском језику 
Трећа палатализација у прасловенском језику и њени резултати у српском језику 
Старо јотовање у српском језику 
Ново, јекавско и специјално јотовање у српском језику 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                  2  часа предавања + 1 час вјежбања 

У семестру 
 

30 часова предавања + 15 часова вјежбања) 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

1.  Александар Белић, Историја српског језика (Фонетика), Сабрана дела Александра Белића, 

четврти том, Београд, 1999.  

2. Павле Ивић, Преглед историје српског језика, Сремски Карловци/Нови Сад, 1998.  

 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
10  % присуство и рад на часу (10 бодова) 
40 %  колоквијум  (40 бодова) 

50%   испит (50 бодова) 
Закључна оцјена представља скуп свих облика провјере. 
 

Посебна назнака за предмет:   

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Биљана Панић Бабић 
 

Напомена: 
 

 

 



 

 

 


