
 Назив 
предмета: Морфосинтакса њемачког језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезан III 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Положенi испитi из предмета Морфологија I и Морфологија II. 
 
Циљеви изучавања предмета: Упознавање са основним појмовима из морфосинтаксе и основним моделима фраза у савременом 
њемачком језику. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да препознају и 

разликују основне појмове и структуре морфосинтаксичког система немачког језика, односе зависности (надређености и 
подређености) унутар фраза, те повезаност морфолошког и морфосинтаксичког система као структуре. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Слађан Турковић, 
                                                                         Мелсада Зец Зејнић, асистент 
 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и 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 
 
Предмет, појам фразе (регенс, депенденс, нуклеус, сателит) 
Подјела фраза према врси ријечи као нуклеусу 
Именичка фраза – именица са допунама (подјела на врсте) 
Именичка фраза – именица са додацима  
Генитивски атрибут 
Апозиција уз именицу 
Положај сателита у номиналној фрази 
Припрема за колоквијум 
Замјеничка фраза 
Придјевска фраза – придјев с допунама 
Придјевска фраза – придјев с додацима 
Компаративна фраза 
Прилошка фраза – допуне 
Прилошка фраза – додаци 
Приједлошка фраза 

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. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Heidelberg, 1988 (odabrana poglavlja) 
2. Helbig / Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, 1998 (odabrana poglavlja) 
3. Petrović, Velimir: Einführung in die Syntax des Deutschen. Pecs, 1995. (odabrana poglavlja) 
4. Petronijević, Božinka: Komparativphrase im Serbischen und Deutschen. U: Srpski jezik, godina X, sveska 1-2, Beograd, 2005. (str. 136-138;      
142-145; 154-161) 
5. Marjanović, Danica: Valentnost priloga u nemačkom jeziku – klasifikacija dopuna. U: Srpski jezik, 2006. 

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: 
Напомена: 
 

 


