
6 Статус предмета (обавезни/изборни) O-oбавезни
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 4
Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит 30
15 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Фонетика и фонологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, вjeжбе, семинарски рад, колоквијуми, консултације.
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Босански језик и бошњачка књижевност

Испуњене предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Стицање пуне оспособљености за дефинирање артикулације гласова босанског стандардног
језика као и за дефинирање морфофонолошких услова гласовних (фонемских) алтернација у
стандардном језику. Оспособљеност за дефинирање ортоепске норме и њене везе са
правописним системом стандардног језика.

Вјежбања са проблемским задацима у вези са теоријском наставом, провјера усвојених
теоријских поставки. Вјежбања у домену прозодије (акценат и квантитет) стандардног језика, са
корекцијом изговора и указивањем на разлике стандардног изговора у односу на
локалнодијалекатски.

Усвајање теоријских и прагматских основа лингвистичке анализе фонетских и фонолошких система
стандардног (књижевног) језика.

Садржај предмета
Говорни апарат.Физиолошко-физичка својства гласа. Акустичне особине гласова босанског
језика.Гласови (фонеме) босанског књижевног (стандардног) језика.Вокали (самогласници),
сонанти (гласници), консонанти (сугласници), однос фонетике и фонологије, однос гласа и
фонеме. Дистрибуција фонема и фонемских група, морфофонологија. Алтернације гласова
(фонема), фонолошки условљене алтернације, морфолошки и творбено условљене алтернације.
Колоквијум. Сугласник у књижевном језику, консонант у књижевном језику, фонетске  вриједности
некадашњег вокала јат у књижевном језику (књижевни изговори). Слог и подјела ријечи на
слогове. Прозодија (акценат и квантитет). Покретни вокали.


