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Наставник/ -ци др Сања Куљанин, доцент 

Сарадник/ - ци Светлана Панић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 63 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
105h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
180h  семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен: 
1. да репродукује знања из морфологије српског језика; 
2. биће оспособљен да примјењује морфолошку норму; 
3. биће оспособљен за рад у настави;  
4. биће оспособљен за рад у научно-истраживачкој дјелатности. 

Условљеност Положен испит из предмета Фонетика и фонологија српског језика. 

Наставне методе Предавања, вјежбе. Учење и израда домаћих задатака и семинарских радова. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Предмет морфологије српског језика. Дефиниција. Основни морфолошки појмови: морфема, 
ријеч, основа, наставци. Критеријуми подјеле ријечи на врсте. Значење, функција и облик ријечи, 
врсте ријечи у српском језику: промјењиве и непромјењиве. 
2. Морфолошке категорије, значење и функције именица. Класификација именица према значењу и 
врстама промјене (1, 2, 3. и 4. врста). 
3. Прва врста промјене именица.  
4. Друга врста промјене именица. 
5. Трећа врста промјене именица. 
6. Четврта врста промјене именица. 
7. Морфолошке категорије, значење и функције придјева: граматичке категорије (род, број, падеж, 
вид, компарација), класификација придјева према значењу. 
8. Морфолошке категорије, значење и функције замјеница – именичке замјенице. 
9. Морфолошке категорије, значење и функције замјеница – придјевске замјенице. 
10. Морфолошке категорије, значење и функције бројева. 
11. Морфолошке категорије, значење и функције глагола: опште и лексичке особине глагола, 
глаголски род, глаголско стање, глаголски вид.  
12. Глаголско лице, вријеме и начин. Категорија граматичког рода и броја код глагола. 
13. Прости глаголски облици. 
14. Сложени глаголски облици. 
15. Непромјењиве врсте ријечи. 

Обавезна литература  

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

Стевановић, М. Савремени српскохрватски језик 1 
1964. и 
друга 
издања 

 

Поповић, Љ.  Станојчић, Ж.   Граматика српскога језика 
1997..и 
друга 
издања 

63-122 

Допунска литература 

                                                           
. 



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

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 20 20% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


