Старословенски језик 2
Шифра предмета
Статус предмета
Семестар Број ECTS кредита
Фонд часова
12ССТСЛЈ2
О
II
4
2+1
Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност (први циклус)
Назив предмета:

Условљеност другим предметима:
Положен Старословенски језик 1
Циљеви изучавања предмета:
Представља тј. предаје студентима теоријска знања о морфолошкoм систему старословенског језика, са
посебним акцентом на глаголском систему ; оспособљавање студената за умијеће самосталне анализе
старословенских текстова са морфолошког аспекта.

Исходи/резултати учења (стечена знања):
Овладавање морфолошким систем старословенског језика: познаје све врсте ријечи и њихове граматичке
категорије (именице, замјенице, придјеве, бројеве, глаголе, партиципе, те непромјенљиве ријечи); умије да
мијења именице по деклинационим врстама; умија да мијења личне замјенице; умије да направи глаголске
облике; разумије сложену придјевску деклинацију; препознаје у тексту све врсте ријечи и њихове
граматичке категорије.

Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Зорица Никитовић, асистент мр Вера Чолаковић
Методe наставе и савладавања градива:
Теоријско-спознајна, илустративно-демонстративна, вербално-текстуална
Садржај предмета:
Припр. недјеља
- Врсте ријечи. Три историјске подјеле ријечи на врсте; деклинација; конјугација;
I недjеља
компарација. Граматичке категорије. Категорија падежа. Развој категорије бића
II недjеља
III недjеља

-

IV недjеља
V недjељав
VI недjеља

-

VII недjеља

-

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља
недjеља

Недjељно: 2+1
Литература:

-

(живо – неживо); категорија броја, категорија рода.
Замјенице као врста ријечи. Именичке замјенице. Личне замјенице првога и
другога лица. Формирање личне замјенице трећега лица. Упитне замјенице.
Придјевске замјенице. Тврда и мека замјеничка деклинација.
Придјеви као врста ријечи. Деклинација придјева. Категорија придјевског вида.
Компарација придјева.
Бројеви као врста ријечи и њихова деклинација.
Глаголи као врста ријечи. Граматичке категорије глагола. Врсте глаголских
облика. Инфинитив. Инфинитивне врсте.
Презентске врсте: прва и друга презентска врста; трећа и четврта врста тематског
презента; атематски презент.
Старији сигматски аорист. Млађи сигматски аорист, асигматски аорист
Имперфекат, перфекат и плусквамперфекат.
Футур и потенцијал
Императив, супин и супинска конструкција
Партиципи као хибридна врста ријечи. Активни партицип презента. Активни
партицип претерита. Диференцирање активних партиципа и глаголских прилога.
Пасивни партицип презента, пасивни партицип претерита. Партицип перфекта.
Синтаксичке функције партиципа: предикативна, адвербијална, атрибутивна,
супстантивна и фукнција апсолутног датива.

Оптерећење студента на предмету:
У семестру: 30+15

Светозар Николић, Старословенски језик I, правопис – гласови – облици. Београд: Требник 2001 (или неко
друго издање).
Светозар Николић, Старословенски језик II, примери с речником. Београд: Требник 2001 (или неко друго

издање).
Петар Ђорђић, Старословенски језик. Матица српска 1975.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Присуство и активност: 10 (5+5) бодова
Два колоквијума: 40 (20+ 20) бодова
Усмени испит: 50 бодова
На испиту студент добија фрагмент старословенског текста обрађиван на часу који треба да прочита, преведе
на савремени српски језик а потом да покаже познавање фонологије и граматике на примјерима неколико
облика посвједочених у тексту.

Посебна назнака за предмет:
Студент је дужан да похађа наставу (предавања и вјежбе) и извршава предиспитне обавезе и потом приступи
завршном испиту.

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Зорица Никитовић

