
 Назив 

предмета:  

 

 Семантика и лексикологија италијанског језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

13ИСЛИЈ Обавезни IV 3 2+0 

 

Студијски програми за које се организује: 

 Италијански језик и књижевност  
 

Условљеност другим предметима: / 

Циљеви изучавања предмета: (i) Стицање теоријских знања о разлишитим аспектима лексичког фонда; (ii) стицање вештине 
коришћења италијанског лексичког фонда и препознавања неких проблема из компаративног угла; (iii)стицање теоријских знања 
која стоје у основи израде речника (iv) стицање вештине исправне употребе речника/базе података као и вештине одговарајућег 
избора речника 

 

Исходи учења 

Име и презиме наставника и сарадника: др Марија Рунић, доцент 

Методe наставе и савладавања градива: Интерактивна предавања. Колоквијум, презентација и завршни испит. 

Садржај предмета: 

 
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 

 

 
Уводни појмови: разлика између лексикологије и лексикографије, појам речи (фонолошка спрам графичке 
речи), појам морфеме (граматичкa, лексичкa и деривационa морфема) 
Уводни појмови: однос семантика и лексике, лексичка семантика, полисемија, денотација, конотација, 
колокације, организација лексичког система, семантичко поље, асоцијативно поље  
Лексика и семантика: синонимија, антонимија, хиперонимија, хипонимија, хомонимија, полисемија 
Практични задаци 
Творба речи: суфиксација 

Творба речи: алтерација 
Творба речи: префиксација 
Практични задаци 
Колоквијум 
Творба речи: слагање 
Творба речи: слагање 
Остале лексичке јединице  
Практични задаци 

Структура италијанског лексичког фонда  
Речници 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 
 2 часа предавања, самостални рад и припрема за час, активно 

учешће на предавањима 

У семестру 
  

30 часова предавања  

 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе и да активно учествују у извођењу наставе. 

Обавезна литература: 
Dardano, Mauro e Pietro Trifone. (1999). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Terza Edizione. Bologna: Zanichelli  
De Mauro, Tullio. (2005). La fabbrica delle parole: il lessico e problemi di lessicologia. UTET:Torino 

Lubello, Sergio (2008). Parole italiane per stranieri. Roma: Aracne  
Nocchi, Susanna e Roberto Tartaglione (2006) Grammatica avanzata della lingua italiana. Firenze: Alma Edizioni 
Scalise, Sergio e Antonietta Bisetto (2008). La struttura delle parole. Bologna: il Mulino 
 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 

35% колоквијум писмени (35 бодова максимално) 
35% завршни испит, писмени део (35 бодова максимално) 
20% завршни испит, усмени део – усмена рецензија три речника по избору (20 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. Ако студент није положио колоквијум, може 
изаћи на интегрални део испита. 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Марија Рунић 

Напомена: 
 

 



 

 
 

 


