Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Босански језик и бошњачка књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Mорфологија 2
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе и положен предмет: Морфологија 1
Усвајање теоријских и прагматских основа лингвистичке анализе морфолошких и творбених система
Циљ
стандардног (књижевног) језика.
предмета
Стицање пуне оспособљености за дефинирање и анализу морфолошких и творбених система стандардног језика.
Исход
Оспособљеност за примјену стечених знања у наредним курсевима синтаксичке анализе језичког исказа.
предмета
Садржај предмета
Именице, основне морфолошке карактеристике и подjела. Подjела именица по врстама, деклинација именица.
Теоријска
Придјеви, врста придјева. Придјеви, деклинација и компарација. Замјенице, именичке замјенице. Придјевске замјенице.
настава
Бројеви, основне особине, подјела и деклинација. Глаголи – основне морфолошке особине, нелични и лични глаголски
облици. Прости глаголски облици. Граматичке категорије глагола. Глаголске врсте. Прилози, основне морфолошке
карактеристике. Приједлози. Везници. Ријечце. Узвици.

Вјежбања са проблемским задацима у вези са теоријском наставом, провјера усвојених
Практична
теоријских поставки.
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

3

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
5 писмени испит
практична настава
15 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

