Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Босански језик и бошњачка књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Синтакса 1
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 испит: Морфологија 2
Усвајање теоријских и прагматских основа лингвистичке анализе синтаксичко-семантичких система стандардизираног
Циљ
(књижевног) језика.
предмета
Стицање пуне оспособљености за анализу синтаксичких система стандардизираног језика. Оспособљеност за примјену
Исход
стечених знања у синтаксичкој анализи дискурса разних функционалностилских слојева језичког израза, одн. за примјену
предмета
анализе у лекторском, наставничком, преводилачком и другом домену.

Садржај предмета
Падежи као синтаксичка категорија и посебан језички систем. Падежи и падежна значења. Синтаксички анализа падежа Теоријска
позиција, функција и значење. Номинатив - субјекат, дио предиката, прилошка одредба, субјекатско-предикатски додатак.
настава

Генитив - са и без приједлога, позиције: уз именице (посесивни, квалитативни, аблативни, партитивни), уз глаголе, остала
употреба. Датив - намјена, уз глаголе, остала употреба. Акузатив - уз глаголе (објекат), уз именице и придјеве (атрибут),
прилошке одредбе. Вокатив - дозивни облик, синтаксичка анализа. Инструментал - инструментално и социјативна
значење, уз глаголе (средство, друштво, даљи објекат, прилошка одредба), уз именице и придјеве (атрибут), дио
предиката. Локатив - употреба с приједлозима, уз глаголе (прилошке одредбе), остала употреба.

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 недјељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

4

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

