
 Назив 

предмета: Српски језик 2 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 Обавезни II 3 2+0 
 

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Положен испит из Српског језика 1. 
 
Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са основним особинама лексичког, морфолошког и синтаксичког нивоа 

структуре српског књижевног језика. 
Име и презиме наставника и сарадника:  
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, колоквијум и завршни 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 
      Ријеч као језичка јединица. Лексичка и граматичка значења ријечи. Тзв. пренесена (метафорска и 
метонимијска) значења ријечи. О полисемији, хомонимији, синонимији,  антонимији,  хипонимији и 
фразеологизмима. Лексика српског језика с обзиром на поријекло и на сферу употребе (укупно часова: 5+2). 
      Врсте ријечи. О категорији промјенљивости. Деклинација као систем промјене ријечи и основне 
напомене о значењима и функцији појединих падежних облика деклинационих ријечи у српском језику. 
Деклинационе врсте ријечи појединачно: а) именице (дефиниција, класификације, деклинација); б) придјеви 
(дефиниција, класификације, придјевски вид, деклинација, компарација); в) замјенице (дефиниција и 
употреба, класификације, деклинација); г) бројеви (дефиниција, класификације, деклинација). Глаголи: 
дефиниција, класификације, глаголске граматичке категорије (вида, глаг. рода, лица, времена и др.), грађење 
глаголских облика (простих и сложених) и напомене о значењима појединих глаголских облика. 
Непромјенљиве врсте ријечи: прилози, предлози, везници, узвици и рјечце (укупно часова: 15+8). 
      Начини богаћења лексике. Основни модели грађења (творбе) нових ријечи од већ постојећих ријечи: 
суфиксална творба, префиксална творба, слагање (композиција), комбиновани поступци и конверзија 
(укупно часова: 3+2). 
      Појам синтагме. Детерминативне и функционалне синтагме. Појам реченице. Проста реченица (клауза) и 
дијелови њене структуре. Основни подаци о сложеним реченицама и типовима  сложених реченица (укупно 

часова: 7+3). 
                                                                                                                  
 

Оптерећење студента на предмету 
Недjељно 

 
2 часа предавања 

У семестру 
  

30 часова предавања 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: (1) М. Стевановић, Граматика српског (српскохрватског) језика, Београд (Цетиње); (2) М. Стевановић, 
Савремени српскохрватски језик (поглавље: Морфологија), Београд; (3) Ж. Станојчић - Љ. Поповић, Граматика српског језика, 
Београд; (4) Група аутора: Правопис српскога језика, Нови Сад. 
 
 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
    - присуство настави, колоквијум (максимално до 50 бодова); 
    - завршни испит (до 50 бодова) 
 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке:  
Напомена: 
 

 
 


