
  Назив предмета: Лексикологија  руског језика 
Шифра предмета Статус  предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
  Обавезан V 4 2П+1В 
Студијски програми за које се организује:Академске основне студије – Руски и српски језик и књижевности (студије 
трају 8 семестара, 240 ECTS кредита) 
Условљеност другим предметима:Услов за полагање испита јесте положени испити из предмета – положени испити из 

савременог српског језика. 
Циљеви  изучавања предмета: Развијање општих и посебних компетенција. Упознавање са законитостима творбе ријечи 

и принципима организације лексичког система српског језика. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Драгољуб Величковић 

Метод наставе и савладавања  градива: 
Предавања, вјежбе. Учење и израда домаћих задатака и семинарских радова. Консултације. 

Садржај предмета: 
Припремна недеља   
  I недеља 

       II недеља 

  III недеља 

  IV недеља 

  V недеља 

  VI недеља 

  VII недеља  
   VIII недеља 

  IX недеља 

      X недеља 

  XI недеља 

  XII недеља 

  XIII недеља 

  XIV недеља 

  XV недеља 

  XVI недеља 

  
Завршна недеља 

Припрема  и упис семестра.   
Творба ријечи као језичка дисциплина. Мјесто ријечи у језичком систему. 

Ријеч као јединица лексичког система. Мотивисане и  немотивисане ријечи. 

Творбена морфема. Творбена веза. Творбени шав. 

Префиксација  и суфиксација. 

Слагање и конверзија. Категоријално преобразовање. 

I колоквијум 

Творба појединих  врста ријечи. 

Лексикологија и друге језичке дисциплине. Лексема. Лексичко значење. 

Методе анализе  лексичког значења. Концептуална анализа. Компоненцијална анализа. Лексичко 

слагање. Моносемија, полисемија. Семантичка реализација и семантички садржај. 

Полисемија и  деривација.Синонимија. Антонимија. Хомонимија. 

II колоквијум 

Употребне карактеристике лексике. Видови раслојавања лексичког система. 

Посебности лексичких  подсистема. 

Завршни испит. 

  
Овјера семестра и упис оцјена. 

  



  
 

Допунска настава  и поправни испитни рок. 

Оптерећење  студента на предмету: 
Недељно   

6 кредита х 40/30 = 8 сати 

  
      Структура: 

  
      2 сата предавања 

      2 сата вјежби 

      4 сата самосталног рада, укључујући консултације 

У семестру   
Настава и завршни  испит: (8 сати)х16=128 сати 

Неопходне припреме прије почетка семестра (администрација, 
упис, овјера) 2x8 сати =16 сати 

  
Укупно оптерећење за предмет  6х30=180 сати 

  
Допунски рад  за припрему испита у поправном испитном 

року, укључујући и полагање поправног  испита од 0-40 сати 

 Структура оптерећења: 
128 сати (настава)+16 сати (припрема) +36 сати (допунски рад) 

Студенти  су обавезни да похађају наставу, раде и предају све домаће задатке, као и да ураде оба колоквијума. 
Литература: М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Београд, 1964, и друга издања; И. Клајн, Творба речи у 

савременом српском језику, 1. дио, Београд, 2002, и 2. дио, Београд, 2003.; Д. Гортан-Премк, Полисемија и организација 

лексичког система у српском језику, Библиотека Јужнословенски филолог, Нова серија 14, Београд, 1997.; Д. 

Шипка, Основи лексикологије и сродних дисциплина, Нови Сад, 1998.; Т. Прћић, Семантика и прагматика речи, Нови Сад, 

1997. 
Облици  провјере знања и  оцјењивање: 
-  домаћи задаци  носе укупно 5 бодова; 

- редовно присуство настави носи  максимално 5 бодова; 

- сваки од  колоквијума носи минимално 12, амаксимално 20 бодова (укупно 40 бодова); 

- завршни испи  носи максимално 50 бодова. 

Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 50 бодова. 

Посебна назнака за предмет: Нема. 
Име и презиме наставника који је припремио  податке:  
Напомена: 
 
 
 


