
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевност 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета МОРФОЛОГИЈА ИМЕНСКИХ РЕЧИ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ 

Катедра  Катедра за русистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ4-1 обавезни IV 6 

Наставник/ -ци др Милена Маројевић, ванредни професор; др Марина Кебара, доцент 

Сарадник/ - ци Весна Мићић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 7 0 42 105 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
135h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
189h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
324h семестрално 

Исходи учења 

1. Стицање теоријских и практичних знања из морфологије именских речи руског језика. 
2. Уочавање сличности и разлика у конфротирању са морфологијом српског језика. 
3. Примена стечених знања у пракси. 
4. Разумевање свих именских облика савременог руског језика. 

Условљеност Положени испитит из савременог руског језика. 

Наставне методе Контрастивна, когнитивна, демонстративна, структурална, аудио-лингвална, проблемска настава. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Морфологија – творба речи – синтакса. Граматичко значење и граматичка категорија. 
2. Систем врста речи у поређењу са српским језиком и подела речи на врсте. 
3. Морфолошка, синтаксичка и стилска обележја именица. Лексичко-граматичке групе именица. 
Морфолошке категорије именица. 
4. Колебања у роду именица. Сличности и разлике између категорије рода и броја. 
5. Обличко и акценатско диференцирање падежа. Деклинациони типови именица. 
6. Општа карактеристика придева и придевских речи. 
7. Семантичко-синтаксичке специфичности придева. 
8. Морфолошка обележја квалитативних, односних и посесивних придева. 
9. Деклинациони типови придева. Продуктивни типови творбе придева. 
10. Синтаксичке функције придева. Степени поређења прилога и придева. 
11. Категорија заменичких речи. Морфолошка обележја и функције заменичких речи. 
12. Деклинациони типови и класификација у поређењу са српским језиком. 
13. Граматичка категорија бројева. Лексичко-семантичке групе и структуре бројева. 
14. Морфолошке карактеристике, значење и употреба основних бројева. 
15. Предлози. Функција предлога. Сличности и разлике у употреби предлога. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Шведова, Н.Ю.  Лопатин,  
В.В. (ред.) 

Русская грамматика, Москва. 1990. 
Поглавље посвећено 
морфологији именских 
речи  

Белошапкова, В.А.  (ред.) Современный русский язык, 2-ое издание, Москва. 1989. Морфологија  

Виноградов, В.В. 
Русский язык, грамматическое учение о слове, 2-ое 
издание, Москва. 

1972. Морфологија 

Мароевич, Р. Русская грамматика, Москва–Белград. 2001. Т. I 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 



оцјењивање присуство предавањима/ вјежбама 5 5 % 

тест, колоквијум, домаћи задатак 40 40 % 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 55 55 % 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


