
 Назив 

предмета: Морфологија 

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

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Граматика 1 и 2 
Циљеви изучавања предмета: 
По завршетку курса, студенти/киње требају да покажу теоријску и практичну способност да анализирају и користе морфолошке 
структуре у енглеском језику.  
Име и презиме наставника и сарадника: 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе. 
Садржај предмета: Током курса студенти/киње се упознају се основним морфолошким концептима попут морфема, аломорфа, 
лексема, врста ријечи,  правилима синтагме и парадигме, те правилима класификацијe морфема. Студенти/киње такође упознају 
морфологију именица, глагола, придјева, прилога и приједлога с обзиром на различита правила и процесе творбе ријечи у енглеском 
језику. Исходи: студенти/киње овладавају морфолошком терминологијом и анализом кад је ријеч о енглеском језику (творба ријечи, 
флексија, деривација, врсте морфема, фонема итд.) која им је потребна да се укључе у напредније лингвистичке расправе и нивое, 
попут морфосинтаксе и синтаксе. 
Исходи: По завршетку курса, студенти/киње трева да савладају основне теоријске поставке те појмове из области морфологије те да 
самостално спроводе морфолошку анализу ријечи унутар неког текста. 
Припремна недјеља 
 
I недјеља 
 
II недjеља 

 
 
III недјеља 
 IV недjеља 
V недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 
VIII недjеља 
IX недjеља 
X  недjеља 
XI недјеља 
XII недjеља 
XIII недjеља 
XIV недjеља 
XV недjеља 

Припрема и упис семестра 
 
Introduction, emergence of morphology, Chomskian generative grammar (3-14, Katamba). Linguistic and 
grammatical units.  
Parts of sentence vs. parts of speech (word classes). Syntagmatic and pragmatic rules (chain and choice 
relationship), Form and function. Word-classes: lexical items and grammatical words. Homonyms and homomorphs. 
Closed-class items and open-class items (38-42, 48-49, 67-78, Quirk). 
Introduction to word-structure. Word and lexeme. Morpheme, morph and allomorph. (p.17-28, 30-31, Katamba). 
Types of morphemes: roots, affixes, stems and bases. Inflectional and derivational morphemes. (p. 41-50, Katamba).  
Multiple affixation, compounding, conversion. Productivity in word-formation (52-74, 79-84, Katamba).  
Test 1 
Word-formation processes (1517-1539, Quirk). 
Noun, verb and adjective inflection (handouts, Andrew Spencer). 
Derivation: prefixation (1539-1546, Quirk). 
Derivation: suffixation (noun, adverb, adjective and verb suffixes) (1546-1557, Quirk). 
Test 2 
Conversion (1558-1566, Quirk). 
Compounds (1567-1577, Quirk). 
Miscellaneous modes (backformation, reduplication, abbreviations, blends) (1578-1585, Quirk). 
Revision and consolidation. Preparation for the final exam. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања, 2 часa вјежби 

          

У семестру 
 

30 часова предавања и 30 часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Katamba, F. (1993) Morphology. London: Macmillan. 
Quirk, R. and Greenbaum, S. (1996) A University Grammar of English. London: Longman.додатни садржаји које ће обезбиједити 
предметни наставник/ца 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
25% 1. колоквијум  (Test 1) 
25% 2. колоквиjум (Test 2) 
50% Завршни испит   
Завршни испит носи 50% оцјене 
Два колоквијума улазе у ѕбир коначне оцјене с тим да студент/киња има право иѕаћи на ѕавршни испит који носи 50% оцјене ако има 
барем 25% оцјене остварене на једном од претходна два колоквијума. 
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке 
Напомена: 
 

 
 
 
 



 


