
4 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит /

15 усмени испит 30

        20+15

15

нема

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Компетентна овладаност правописом, фонетиком и морфологијом српског књижевног језика. 

Усвојена лексикологија и синтакса српског књижевног језика и развијена компетенција 

самосталне лексиколошке и синтаксичке анализе текстова. 

Језичка анализа одабраних текстова. Правописне вежбе. Израда семинарског рада. Анализа 

семинарског рада.

Студенти треба да компетентно овладају правописом, фонетиком и морфологијом српског 

књижевног језика; студенти треба да упознају лексикологију и синтаксу српског књижевног језика 

и стекну компетенцију самосталне лексиколошке и синтаксичке анализе текстова.  

Садржај предмета
Писмо. Велико слово. Спојено и одвојено писање речи. Екавски и ијекавски књижевни изговор. 

Гласовне промене и односи гласова. Интерпункција. Скраћенице. Подела речи на крају реда. 

Комбиновање правописних знакова и видова текста или слога. Основни принципи уобличавања 

речи из класичних језика и друге интернационалне лексике. Прилагођено писање имена из 

страних живих језика (транскрипција). Место српског (народног и књижевног) језика на мапи 

језика, са елементима дијалекатске ситуације. Српски књижевни језик са елементима његове 

историје, раслојавања и граматичко-лексикографским инструментима нормирања језика и 

правописа. 

Спецификација предмета за књигу предмета

Постављање питања након предавања или задатог текста, индивидуализација наставе на 

семинарским радовима, самостално излагање, решавање задатака у групама, интерактивно 

учење, самоорганизовано учење, развијање класа, компарирање, откривање.
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Струковни васпитач

мр Драгана ЈосифовићНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинарски рад

Љиљана Келемен

/

Основне струковне студије

Српски језик

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


