
 МОРФОЛОГИЈА РУСКОГА ЈЕЗИКА I и II 

     

Назив студија: Руски и српски језик и књижевност  

Назив колегија: Морфологија рускога језика I и II 

Име наставника:  

ЕЦТС-бодови: 6+6  

Језик: руски   

Статус: обавезни  

Облик наставе: предавање и вјежбе 

Циљ колегија: Усвајање обликâ рускога језика и појмова везаних уз њих. Стицање 

знања за провођење тачних морфолошких и морфемских анализа. Стварање 

вјештина препознавања обликâ рускога језика и аутоматизма тачне употребе свих 

облика.  

Улога колегија у укупноме курикулуму: Морфологија рускога језика II 

потврђује базу појмова и података усвојених кроз елементарну граматику рускога 

језика; уноси нове граматичке категорије које не постоје у савременом српском 

стандардном језику; настоји развити бољи начин усвајања обликâ рускога језика и 

развија научни приступ у разради језичких категорија.  

Употријебљене методе: Предавање укључује интеракцију између наставника и 

студената; приказ наставнога материјала потпомогнут је техничким помагалима. 

Писање семинарских радова развија самосталност студената у употреби научне 

литературе.  

Садржај колегија:  

1.: појам морфологије унутар лингвистике  

(лингвистика → граматика → морфологија → ријеч [ синтакса, реченица]); 

морфологија флективних језика (српског и руског); предмет морфологије; морфем 

(разлика у односу на усвојени појам фонема – појава значења)  

2.: ријеч; врсте ријечи, подјела ријечи на промјењиве и непромјењиве  

3.: појам основе (изведене, неизведене), коријена, наставка, афикаса  

4 .: врсте афикаса у рускоме језику  

5.: именице, именичке основе  

6.: деклинација (типови); несклоњиве именице  

7.: категорија рода, броја и падежа; категорија живо-неживо  

8.: глаголи, глаголске основе, конјугације  

9.: категорија вида, броја, лица, рода, стања; глагол бити  

10.: глаголи, категорија времена, начина  

11.: глаголи, (не)прелазност, (не)повратност  

12.: кретање: једносмјерност, вишесмјерност  

13.: придјеви, (не)одређеност, врсте, деклинација (типови)  

14.: замјенице, врсте, деклинација (типови)  
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