
 Назив 
предмета: 

Лексикологија њемачког језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан V 5 2+2 

 

Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Синтакса њемачког језика 

 

Циљеви изучавања предмета: Овладавање основним теоријским знањима о лексици као систему, те развијање способности за 
примјену стечених знања на тексту и у пракси.  
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да препознају 

семантичке структуре ријечи, семантичке односе међу ријечима те да се служе различитим типовима рјечника.  

 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Гордана Ристић 
                                                                          Мелсада Зец Зејнић, асистент 
 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 

 

Садржај предмета: ријеч; лексема, фразема; значење (семема), сема; типологија сема; пропозиција; аргумент; варијабилност 
значења; парадигматски односи; лексикографија – једнојезична и преводна.  
 

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 
 
Лексикологија као научна дисциплина – предмет изучавња и истраживања 
Језички знак; лексичка јединица 

Ријеч; лексема; фразеолексема 
Лексема као структура; семема као конститутивна јединица лексеме 
Семема као јединица значења (семантичка микроструктура) 
Сема као јединица семеме, типологија сема 
Полосемија; хомонимија 
Колоквијум  
Парадигматски односи; хипероним; хипоним; кохипоним 
Сининимија (апсолутна, парцијална); антонимија 

Рјечник као семантичка макроструктура 
Типологија рјечника 
Рјечници савременог њемачког језика; њемачко-српски / српско-њемачки рјечници; типологија 
Преводна лексикографија – стање и перспективе 
Колоквијум                                                                                                                
 

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: 
1. Schippan, Thea (2002): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen, str. 72-227. 

2. Petronijević, Božinka (2002): Nemačko-srpsko-hrvatska leksikografija prve polovine XX veka – Kulturno-istorijski transfer, Beograd, str. 5-
26. 
3. Petronijević, Božinka (2000): Deutsche –i und –o-Derivate. Neue Tendenz in der Wortbildung des Deutschen?,Beograd, str. 21-29 
Допунска литература: 
1.Römer, Christine / Matzke, Brigitte (2005): Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. Tübingen. 
2.Wanzeck, Christiane (2010): Lexikologie. Beschreibung von Wort und Wortschatz im Deutschen. Göttingen 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: 

 


