
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Руски и српски језик и књижевности 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за србистику- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РСЈ2-5 обавезан  II 3 

Наставник/ -ци др Биљана Самарџић, доцент 

Сарадник/ - ци - 

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 

Савладавањем овог предмета студент ће моћи/ бити оспособљен да: 
1. чита и преводи старословенске споменике 
2. разумије граматичку структуру старословенског језика и да је пореди са савременим 

српским језиком 
3. разумије структуру и промјену ријечи са деклинацијом и ријечи са конјугацијом 
4. уради анализу реченице првог књижевног језика свих Словена.  

. 

Условљеност Нема услова за слушање и полагање предмета 

Наставне методе Предавања, бјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Морфологија – основни појмови; промјенљиве и непромјенљиве ријечи. 
2. Деклинација – општи појмови (категорија рода, броја, падежа); Именице – деклинационе врсте. 
3. Именице мушког рода (пет различитих основа мушког рода). 
4. Именице женског рода (пет различитих основа женског рода). 
5. Именице средњег рода (пет различитих основа именица средњег рода). 
6. Замјенице: промјена личних замјеница. 
7.Неличне замјенице: образац промјене тврде варијанте и меке варијанте замјеничке деклинације 
8.Анафорска замјеница 
9. Сложена придјевска промјена (промјена придјева одређеног вида). 
10. Глаголи – систем облика; глаголске основе (пет презентских и шест инфинитивних основа). 
11. Прости глаголски облици – презент и имератив. 
12. Аорист (асигматски, сигматски стари, сигматски нови) 
13. Имперфекат 
14. Партиципи (партиципи презента актива и пасива, партиципи претерита актива и пасива, 
партицип перфекта) 
15.  Сложени глаголски облици  

Обавезна литература  

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

Николић, С. Старословенски језик I-II 1981  

Ђорђић, П. Старословенски језик 1975  

Допунска литература 

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

Хам, Ј. Старословенска граматика 1970  

 
Све граматике старословенског језика на руском, 
бугарском и њемачком језику  

  

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 



оцјењивање Присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

Семинари и реферати 20 20% 

                                                      колоквијум 10+10 20% 

                                                                                             Завршни испит 50 50% 

    

   

                                                                                    

   

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


