
 Назив 
предмета: Упоредна граматика словенских језика  2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезни шести 5 3+1 

 
Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: положен/одслушан предмет  Упоредна граматика словенских језика  1 
 
Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да студент овлада  морфолошким  и граматичким системом  прасловенског 

језика и његовим развојем у словенским језицима, те  да може примијењивати стечена знања  на конкретној 

историјскојезичкој грађи. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Зорица Никитовић 
 
Методe наставе и савладавања градива: Mонолошка, дијалошка, метода рада на тексту. 
 
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 
 
1. Упоредна морфологија словенских језика. Врсте ријечи. Три историјске подјеле ријечи на 

врсте. Деклинација. Конјугација. Компарација. Граматичке категорије.  
2. Категорија броја (у прасловенском и савременом српском и руском) Губљење дуала. 

Формирање паукала. Придјеви као врста ријечи. Формирање категорије придјевског вида. 

Именице као врста ријечи. 
3. Именичка деклинација: Н јд.; Г јд.;  Д јд.,  
4.  А. јд. В. јд., Н мн., Г. мн., Д. мн., А мн., 
5. И мн., Л. мн., Н-А-В двојине; Г-Л дв-, Д-И дв.  
6. Антропонимске категорије. Лична имена. 
7. Словенски патроними и настанак презимена. 
8. Структура глаголског система у прасловенском  (глаголска времена и начини) 
9.  Прасловенски презент 
10. Типови аориста у прасловенском 
11. Глаголски начини у прасловенском: императив и потенцијал. Инфинитив и супин. 
12. Колоквијум 
13. Главне промене у деклинацији именица у словенским језицима: губљење двојине у већини 

словенских језика), смањивање броја деклинација (губљење непродуктивних именичких врста). 
Партиципи.   
14. Стварање аналитичке деклинације у балканским словенским језицима (бугарски и 

македонски, Балкански језички савез).  
15. Главне промене у глаголском систему у словенским језицима: промене у наставцима презента 
и аориста; губљење асигматског аориста и супина у свим језицима; судбина аориста и 

имперфекта у словенским језицима; разлике у наставцима инфинитива. 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

3+1                   
У семестру 

45+15 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Радосав Бошковић, Упоредна граматика словенских језика, Београд, Требник (било које издање).  
 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
присуство и активност: 10 
тест и колоквијум: 40 (20+20) 



усмени испит: 50 
 
Напомена:  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зорица Никитовић 

 


