
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ УВОДА У ЛИНГВИСТИКУ  
(OП на Српска књижевност и језик и ИП на Енглески језик и књижевност 2. 

година) 
 
 
1. Навести разлике између „филологије“ и „лингвистике“ када се та два назива не 

 употребљавају синонимно. 
2. Истраживачки циљеви науке о језику. 
3. Кратак преглед развоја лингвистике у 19. и 20. веку. 
4. Подела лингвистике према ширини (опсегу) и према општости интересовања и 

 циљева. 
5. Подела лингвистике према виду испољавања језичких појава и начелним 

 теоријско-методолошким опредељењима у проучавању језика. 
6. Битна својства језика. 
7. Однос између језичке способности и језичког знања. 
8. Однос између знања језичког система, знања његове употребе и саме употребе 

 језика. 
9. Претпоставке о постанку језика. 
10. Објаснити генетску и ареалну класификацију језика. 
11. Објаснити традиционалну морфолошку класификацију језика. 
12. Кратак преглед главних функционалних типова језика, односно језичких 

 варијетета. 
13. Објаснити природу језичког знака. 
14. Објаснити структуру језичког знака. 
15. Објаснити хијерархију нивоа језичке структуре. 
16. Карактеристике типичних језичких знакова различитих нивоа. 
17. Појам и типологија говорних чинова (са примерима). 
18. Дефинисати елементе комуникацијског процеса. 
19. Описати елементе контекста. 
20. Опште функције језика. 
21. Објаснити функције језика према Јакобсоновом моделу. 
22. Еволуција писма. 
23. Општи правописни принципи. 
24. Разлике између говореног и писаног језика у лингвистици. 
25. Природа односа језика, нације и културе. 
26. Билингвизам и диглосија. 
27. Тенденције историјских промена у језицима. 
28. Улога језика у мишљењу и когницији. 
29. Хипотеза језичке релативности. 
30. Објаснити начин усвајања матерњег језика. 
31. Улога средине у усвајању матерњег језика. 
32. Видови говорних поремећаја. 
33. Компоненте и улога језичке норме. 
34. Укратко описати поступке нормирања језика.  
35. Објаснити територијално и социјално раслојавање језика. 
36. Објаснити функционално и индивидуално раслојавање језика. 
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