
Табела 5.2.Спецификација предмета 

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

Назив предмета: Синтакса енглеског језика 1 

Наставник/наставници:  

Асистент:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ:6 

Услов: Уписане oсновне академске студије Енглески језик и књижевност 

Циљ предмета 

Упознати студенте с лексичким категоријама и саставничком структуром реченице у енглескоме језику те с 

синтаксичком функцијом појединих саставничких и реченичних делова, затим са основама теоријског 

приступа проучавању енглеске синтаксе, фокусирајући се на структуралистички модел; студенти савладају 

кохерентан и систематски опис синтаксичке структуре енглеског језика; вежбају и савладају процес 

синтаксичке анализе и синтаксичке аргументације.  

Исход предмета  

По завршетку курса студент разуме структуру енглескога језика, стиче способност да анализира веома 

широк дијапазон енглеских синтаксичких структура и да их делимично упоређује са онима из матерњег 

језика, користећи структуралистички модел, да идентификује врсте фраза и одреди им синтаксичку 

функцију у реченици. Способност анализе синтактичких структура те њихово успоређивање подиже ниво 

општега знања о енглескоме језику и припрема студенте за будуће курсеве из лингвистике енглескога језика. 

Садржај предмета 

Синтакса  је теоријски курс заснован на основним постулатима структуралистичког приступа. У оквиру 

структуралистичке анализе,  описују се и теоријски образлажу основне лексичке категорије (именице, 

глаголи, придеви, прилози, предлози, везници) као и синтаксичке јединице (именска, глаголска, придевска, 

прилошка, и предлошка фраза), синтаксичке функције фраза (субјекат, предикат, субјекатски додатак, 

објекат, објекатски додатак, адвербијална, атрибут,апозиција), као и основни синтаксички односи 

(предикација, модификација, комплементација, координација). Примењује се детаљна структуралистичка 

анализа, посебно анализа непосредних конституената и дијаграми у облику стабла. 
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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 



 

 


