
Предмет: Мађарски језик 1 

 

Предавач: проф др Едита Андрић 

 

 
Циљ предмета: Упознавање са појмом језика, са теоријама о настанку језика, са местом 

мађарског језика у систему језика света и са развојем мађарског језика. Упознавање са 

предметом, развојем и гранама фоентике, гласовним системом мађарског језика, као и 

са најважнијим фонетским правилима и гласовним променама. 

 

Исход предмета: Студенти ће овладати принципима мађарске лингвистике, основним 

појмовима и терминологијом како опште, тако и  мађарске лингвистике, те развити 

способности за  критички приступ лингвистичким теоријама и методама.  Студенти ће 

се  упознати са начином и местом формирања гласова у мађарском језику, са системом 

мађарских фонема, као и са физичким особинама говора. Студенти ће упознати 

правила по којима  фонеме мађарског језика учествују у говорном  

 

Теоријска настава:  

1. Појам језика,  2. Теорије о настанку језика, 3. Језик, култура, друштво, 4. Jезик као 

семиолошка појава, 5. Комуникација и функција језика, језик и друга комуникацијска 

средства, 6. Генеолошка подела језика, 7. Типолошка подела језика, 8. Место мађарског 

језка у систему језика света, 9. Карактеристике мађарског језика, 10. Норме мађарског 

језика 11. Говорни органи, 12. Систем гласова у мађарском језику 13. Сугласници. 

Начин творбе самогласника,  14. Самогласници, подела самогласника 15. Међусобни 

утицаја самогласника и сугласника  16. Нагласак и интонација.  

 

Практична настава:  

 1. Развој фонетике као науке у Мађарској, 2. Расправа о говорним органима, 3. 

Сугласници - диктати, вежбе, анализа, 4. Сугласници - диктати, вежбе, анализа, 5. 

Сугласници - диктати, вежбе, анализа, 6. Сугласници - диктати, вежбе, анализа, 7. 

Самогласници- диктати, вежбе, анализа, 8. Самогласници- диктати, вежбе, анализа, 9. 

Самогласници- диктати, вежбе, анализа, 10. Самогласници- диктати, вежбе, анализа, 

11. Гласовне промене у мађарском језику - увежбавање, 12. Гласовне промене у 

мађарском језику - увежбавање, 13. Гласовне промене у мађарском језику - 

увежбавање, 14. Нагласак и интонација мађарског језика - увежбавање, 15. 

Рекапитулација.  
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