
Табела 5.2.Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм: Енглески језик и књижевност 

Назив предмета: Лексикологија  

Наставник/наставници:  

Aсистент:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписане oсновне академске студије Енглески језик и књижевност 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основама лексикологије енглеског језика, као иповезивање и проширивање знања 

која су студенти стекли на предмету Морфологија енглеског језика. Осим историјског прегледа развоја 

вокабулара енглеског језика, творбе речи, те лексичке и семантичке структуре речи, студенти ће се упознати 

и са основама лексикографије енглеског језика, да упознају принципе савремене једнојезичне и двојезичне 

лексикографије, и да овладају лексичким саставом језика проматрајући реч као темељну јединицу 

вокабулара и њен однос према осталим јединицама.           . 

Исход предмета  

Након завршетка курса, студенти стичу способност да примене знања из морфологије енглеског језика и да 

изврше њихову синтезу са основним лексиколошкимпроблемима. Студенти могу да идентификују, 

анализирају и правилно употребе стилске фигуре, жаргон и сленг, колокације, значењске односе (синониме, 

антониме, хомониме, и др.) да разликују формални од неформалног стила. Студенти су оспособљени да 

самостално врше лексиколошка истраживања, користећи одабрану представљену лингвистичку апаратуру. 

Садржај предмета 

Обрађује се творба речи у енглеском језику, терминилогија,eтимологија,фразеологија,речници и вокабулар, 

историјски развој енглеског вокабулара, лексикологија и лексикографија,лексема, реч. Затим општи 

лексикон,ментални лексикон,промене у лексикону. Парадигматски и синтагматски односи,значење речи: 

денотативно и конотативно значење, колокације, лексичко значење,значењски односи: синоними, антоними, 

хипоними, мероними, хомоними. Речи у употреби, вокабулар. Жаргон и сленг. Формални и неформални 

стил. Стилске варијације. Стилске фигуре: метафора, метонимија, персонификација, и др. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава:2 

Методе извођења наставе 

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 50 

практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20 Одабир радова  

семинар-и 5   



Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 


