
ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ 

ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ 

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК 

Предмет: Стандардни српски језик II: Морфологија 

Испитнапитања 

1. Предмет проучавања морфологије – морфологија у ужем (само флексивна 

морфологија) и ширем значењу термина (флексија и дериватологија); 

морфематика. 

2. Морфема – врсте лексичких и граматичких морфема; творбене и граматичке 

основе.  

3. Творба речи: изведеничка (суфиксална, префиксална, суфиксално-префиксална), 

сложеничка (слагање и полусложеничка, срастање), конверзија (испитно питање је 

један од типова творбе).  

4. Врсте речи и њихове класификације на променљиве – непроменљиве и пунозначне 

– непуноуначне речи. 

5.  Граматичке категорије именских и глаголских речи.  

6.  Граматичка категорија рода. 

7. Граматичка категорија броја. 

8. Граматичка категорија падежа. 

9. Граматичка категорија лица. 

10. Граматичка категорија глаголског вида. 

11. Граматичка категорија глаголског рода – дијатеза.  

12. Граматичка категорија придевског вида. 

13. Именице – класификација према значењу. 

14. Критеријуми за класификацију именица у врсте падежних парадигми. 

15.  Граматичке особине именица прве врсте.  

16.  Граматичке особине именица друге врсте. 

17. Граматичке особине именица треће врсте. 

18. Граматичке особине именица четврте врсте. 

19. Придеви – класификација према значењу. 



20. Промена придјева одређеног и неодређеног вида. 

21.  Компарација придјева. 

22. Заменице – опште особине и класификација према критеријуму функције у 

реченици и значењу. 

23.  Именичке заменице – врсте и парадигме; проблем суплетивизма и енклитика.  

24. Придевске заменице – врсте и парадигме. 

25.  Бројеви – врсте, значења и функције. 

26. Парадигме бројева. 

27.  Прилози и прилошки изрази – класификација по значењу и компарација 

квалификативних прилога. 

28.  Глаголи – лични и нелични глаголски облици; времена и начини.  

29.  Презент – творба, парадигма, значења имперфективног и перфективног презента. 

30. Систем глаголских облика за прошло време: перфекат, плусквамперфекат, аорист и 

имперфекат – творба, парадигма, значења и употреба (испитно питање је систем у 

прегледу или појединачни глаголски облик). 

31.  Творба, парадигма, значење и употреба футура I и футура II. 

32.  Потенцијал I и потенцијал II – творба, парадигма, значења и употреба. 

33.  Императив – творба, парадигма, значење и употреба.  

34.  Оптатив – облик, значење и употреба. 

35.  Глаголске врсте. 

36. Помоћни глаголи: бити – јесам и хтети и њигови облици (испитно питање је 

један од помоћних глагола). 

37. Глаголски придеви радни и трпни – творба и употреба. 

38. Пасивни глаголски облици – партиципски и рефлексивни пасив. 

39. Прилози. 

40. Предлози. 

41. Везници. 

42. Речце: партикуле и модалне речи. 

43. Узвици. 
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