
 Назив 
предмета: 

Упоредна граматика словенских језика   

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезни V 5 3+1 

 

Студијски програми за које се организује: Руски и српски језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима:  
 

Циљеви изучавања предмета: Овладавање фонолошким и граматичким системом  прасловенског језика и његовим развојем у 
словенским језицима. 
 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Зорица Никитовић 
 

Методe наставе и савладавања градива: Mонолошка, дијалошка, метода рада на тексту. 

 

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 
 
1. Преглед индоевропских језика.  
2. Прапостојбина Словена, миграције, групе словенских језика. 
3. Вокалски систем касног праиндоевропског. Промjене вокала у прасловенском: а дуго и кратко, е дуго и 

кратко. 
4. u, i дуго, кратко; судбина ие. r, l, m, n вокалног у прасловенском.  
5. Закон отвореног слога и његове последице: а) губљење финалних конс., б) упрошћавање консонантских 
група, в) протетички консонанти. 
6. Даље последице Закона отвореног слога: губљење дифтонага; таутосилабички и хетеросилабички 
положај; дифтонзи *ei,*oi,*ai; *eu, *ou, *au. 
7. Развој дифтонага *en, *on, *an; *em, *om, *am, *in, *im,* un,*um (= стварње назала).  
8. Развој *orT,*olT, *TorT, *TolT, *TerT, *TelT. Дати вокалски систем касног прасловенског. 

9. Консонантски систем касног праиндоевропског. Настанак консонанта h. Хармонија по палаталности 
(синхармонизам). Закон прегласа. 
10. 1. и 2. палатализација 
11.  3. палатализација, јотовање.  
12. Консонантски  систем касног прасловенског језика.Превој.  
13. Развој вокалског и консонатског система у словенским језицима: полугласи, јери, назали. 
14. јат, р, л вокално. 
15. Корелација по палаталности (генерални развој консонантског система) 

 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
2+1 

                   

У семестру 
30+15 

 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
Радосав Бошковић, Упоредна граматика словенских језика , Београд, Требник (било које издање).  
 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

присуство и активност: 10 
тест и колоквијум: 40 
усмени испит: 50 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зорица Никитовић 

Напомена:Област Фонологија   обично се проучава у склопу предмета Упоредна граматика 1. Будући да студенти у оквиру тог 

предмета,  у прошлом семестру нису слушали Фонологију, већ Ономастику и Творбу ријечи код проф. Радмила Маројевића, 

Фонологија се у овој школској години изучава у оквиру предмета Упоредна граматика словенских језика 2. 



 

 


