
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевности 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета МОРФОЛОГИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Катедра  Катедра за србистику – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ4-2 обавезни IV 6 

Наставник/ -ци др Миланка Бабић, редовни професор 

Сарадник/ - ци мр Биљана Мишић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1.4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
 84 h 

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

Исходи учења 

1. Развијање појмовно-логичког мишљења и систематизовања знања о језику 
2. Овладавање морфолошким врстама ријечи и њиховим категоријама 
3. Знање система деклинације и конјугације ријечи 
4. Познавање непромјенљивих врста ријечи  

Условљеност Испуњене предиспитне обавезе. 

Наставне методе Вербална и интерпретативно-интерперсонална 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Предмет морфологије. Морфема. Ријеч и морфема. Врсте морфема.Творбена и граматичка 
основа. Граматички наставци. 
2. Граматичка хомонимија и синонимија у морфолошком систему 
3. Врсте ријечи. Морфолошке и класификационе  категорије. 
4. Именице: лексичке карактеристике и класификација по значењу. Граматичке категорије род и 
број. 
5. Именице:  категорија падежа и деклинација именица. 
6. Замјенице: карактеристике, употреба, класификација. 
7. Класификација и деклинација именичких замјеница и придјевских замјеница. 
8. Придјеви: лексичке карактеристике и класификација по значењу; род, број, падеж, вид и 
компарација. 
9. Бројеви: значење и класификација. Употреба бројева и деклинација. 
10. Глаголи: значење и класификација. Категорије: вид, стање, лице. 
11. Глаголи: вријеме, начин, род, граматички род и број. 
12. Глаголске основе и глаголске врсте. Конјугација. 
13. Непромјенљиве врсте ријечи: прилози и прилошки изрази. 
14. Непромјенљиве врсте ријечи: приједлози, везници, узвици и ријечце. 
15. Преглед морфолошког система. 

Обавезна литература  

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

Стевановић, М. 
Савремени српскохрватски језик 1, Научна књига, 
Београд 

1964. 
или 
друга 
издања 

167-399. 

Поповић, Љ.  Станојчић, Ж. 
Граматика српскога језика за 1, 2. 3. и 4. разред 
средње школе, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд: 

2000. 
или 
ранија 

63-122. 

                                                           
1
 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење 
П+В у семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај 
обрасца и објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



издања 

Допунска литература 

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

Мразовић, П. 
Граматика српског језика за странце, издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, Сремски 
Карловци – Нови Сад 

2009. 68-513. 

Грицкат, И. 
„О неким видским особеностима српскохрватског 
глагола“, Јужнословенски филолог, XXII. 

1957-
1958. 

65-130. 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Домаћи задаци 10 10% 

Семинарски рад 10 10% 

Тест 20 20% 

   

   

Завршни испит 

Завршни испит (писмени и усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


