
 Назив 
предмета: 

Морфологија II 
  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
           09ЊМОРФ2 обавезан II 5 2 + 2 

 

Студијски програм за који се организује: Њемачки језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: Положен испит из Морфологије I. 

Циљеви изучавања предмета: Овладавање морфолошким системом њемачког језика (неглаголске врсте ријечи) 

Исходи: По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да владавају морфолошким системом њемачког језика 
( неглаголске врсте ријечи) 

Име и презиме наставника и сарадника: проф. др Сања Радановић 
Александра Милићевић, ма 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, консултације, самосталан рад 

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 

I недjеља 

II  недjеља 

III   недjеља 

IV   недjеља 

V   недjеља 

VI недjеља 

VII недjеља 

VIII недjеља 

IX недjеља 

X недjеља 
XI недjеља 

XII недjеља 

XIII недjеља 

XIV недjеља 

XV    недjеља 

Припрема и упис семестра 

 

Неглаголске врсте ријечи (са и без флексије) 

 

Именица: подјела на семантичке класе 

род именице 

singulare i plurale tantum 

деклинација именица 

Детерминатив: разграничење између детерминатива и замјенице 

класе детерминатива и њихова деклинација 

Замјеница: класе замјеница и њихова деклинација 
Придјев: разграничење између придјева и прилога; употреба придјева 

јака, слаба и мјешовита придјевска деклинација 

релативна и апсолутна компарација придјева 

Прилог: семантичке класе и употреба у реченици 

Приједлог: позиција и валентност приједлога 

Конјунктор и субјунктор 

Партикула 

Оптерећење студеnта на предмету: 

 Недjељно 
 

2 часа предавања + 2 часа вјежби 

 У семестру 
 

30 часова предавања + 30 часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

 

Обавезна литература: 

Срдић, Смиља (2008): Morphologie der deutschen Sprache. Beograd 

Helbig / Buscha (2005): Deutsche Grammatik. Berlin i dr. 
Hoberg, Ursula i Rudolf (1999): Mali Duden. Gramatika nemačkog jezika. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Предиспитне обавезе: активност ( 5 бодова ) ; колоквијум ( 20 бодова ) 
Завршни испит: писмени испит ( 25 бодова ) ; усмени испит ( 50 бодова ) 

Посебна назнака за предмет: 

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Смиља Срдић, редовни професор 

 


