
Словачки језик 3

Предавања и вежбе: доц. др Јаромир Линда (Стефана Пауновић Родић)

– једносеместрални курс –
обавезни курс,
трећи семестар,
3 ЕСПБ

Циљ предмета

Савладавање основа словачке морфологије (морфологије као дисциплине и морфологије
именица, заменица, придева, бројева и прилога). Студент ће  стећи увид у основну литературу и
речнике из датих области. Студенти ће након завршеног курса умети да: дефинишу основне
појмове морфологије као лингвистичке дисциплине, наведу и објасне различите критеријуме
класификација врста речи и њихове граматичке категорије, изврше морфолошку анализу
именица, придева, заменица, бројева и прилога и употребе адекватне облике у контексту.

Садржај предмета

Морфологија (основни појмови, морфема, врсте морфема, морфолошки тип словачког језика).
Врсте речи (променљиве – именице, придеви, заменице, бројеви, глаголи; непроменљиве –
прилози, предлози, везници, речце, узвици). Граматичке категорије. Систем падежа. Типови
деклинација (именице, придеви, степени поређења, бројеви, заменице). Бројеви као врста речи.
Типологија бројева. Облици промене бројева. Конгруенција с бројевима. Правопис у вези са
бројевима.

План часова

На часовима се најпродуктивнијим методама детаљно обрађују наставне јединице обухваћене
садржајем предмета, ритмом који одговара како потребама групе, тако и способностима и
потенцијалима сваког члана групе понаособ, а ради достизања оптималног циља предмета.
Наставне јединице обрађују се редоследом наведеним у опису садржаја предмета.

Оцењивање

 предиспитне обавезе: присуство и активност на настави, колоквијуми (40 поена)
 писмени испит: тест (20 поена)
 усмени испит: разговор на теме изнете у садржају предмета (40 поена)

Основна литература

ORAVEC, J. – Bajzíková, E. – Furdík, J.: Súčasný slovenský jazyk. Morfológia. Bratislava, 1984
Morfológia slovenského jazyka. Red. J. Ružička. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1966
TÝR, M.: Číslovky v spisovnej slovenčine a v spisovnej srbochorvátčine. Nový Sad : Obzor, Bratislava

: Alfa, 1991

Допунска литература

PAULINY, E.: Slovenská gramatika. Bratislava, 1980
DVOČ, L.: Dynamika slovenskej morfológie. Bratislava, 1984
ONDRUŠ, Š. – Sabol, J.: Úvod do štúdia jazykov. Bratsilava, 1984
Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny. Ed. J. Dolník. Bratislava, 2011
SOKOLOVÁ, M.: Kapitolky zo slovenskej morfológie. 1. vyd. Prešov, 1995



Напомена: Наведена литература представља основу за предавања која се изводе на српском
језику уз одговарајуће напомене у вези са терминогологијом. Студенти испит полажу на
српском језику.


