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Стандард 05. - Курикулум

Табела 5.2 Спецификација предмета

61486 Синтакса реченице српског језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Упознавање и овладавање системским особеностима свих типова реченица савременога српскога језика с логичкосемантичког,
граматичког и комуникативног становишта.

Овладавање знањима о моделима реченица српскога језика и њиховим исказним формама, уз могућност примене тих знања на
конкретне текстове.

Типологија  реченица према комуникативном циљу,  према истинитосној  вредности и  модалности.  Модели једночланих и
двочланих  реченица.  Првостепени  и  другостепени  реченични  чланови.  Обавезни  и  факултативни  реченични  чланови.
Линеаризација  у  простој  реченици.  Однос  између  просте  и  сложене реченице.  Негација  у  простој  и  сложеној  реченици.
Разграничење субординације  и  координације  у  синтакси.  Критеријуми  класификације  координираних  реченица.  Типови
координираних реченица и њихова семантичка структура: саставне, раставне, супротне и градационе реченице. Принципи
класификације зависносложених реченица: функционални, формални и структурно-семантички критеријум класификације.
Типови зависносложених реченица: месне, временске, начинске, поредбене, узрочне, последичне, условне, намерне, допусне,
експективне,  ексцептивне  и  пропратнооколносне.  Линеаризација  реченичних  компонената.  Функционална  реченична
перспектива.
Вежбавање типова реченичних модела и њиховог структурисања на конкретним текстовима из различитих функционалних
стилова.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Усмени испит 40.00Да
Писмени испит 30.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 20.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

61385 Морфосинтакса српског језика1, Да Да

Ђуровић Ж. Сања, Ковачевић М. МилошНаставници:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 3 0 0 0

24.12.2013Датум: Страна 88


