
Теоретическая грамматика сербского языка. Вопросы к экзамену 

 

1. Систем вокала. Класификације. Особености артикулације. 

2. Систем консонаната. Прави сугласници. Сонанти. 

3. Алтернације. 

4. Српска ћирилица (састав, особеност у поређењу са руском). Ћирилица и латиница 

на српском говорном подручју. 

5. Акценатски систем српског језика. Дужине. Разликовање лексичке и граматичке 

семантике. 

6. Именице. Подела према лексико-семантичким особинама. Категорије рода и падежа. 

Синтаксичке функције. 

7. Деклинација именица мушког рода. Врсте. Особености. 

8. Деклинација именица женског рода. Врсте. Особености. 

9. Деклинација именица средњег рода. Врсте. Особености. 

10. Категорија броја. Трагови двојине. Именице singularia и pluralia tantum. Изражавање 

множине именица за означавање младунчади. Особености конгруенције. 

11. Заменице. Врсте. Особености састава и употребе личних заменица. Присвојне 

заменице. Други начини изражавања посесивности. 

12. Придеви. Неодређени и одређени облици. Особености промене. Компарација 

придева. Непроменљиви придеви. 

13. Бројеви. Врсте. Особености промене. 

14. Везници. Класификација према пореклу, саставу и значењу. 

15. Речце. Састав, употреба. 

16. Прилози (садашњи и прошли), трпни и радни придеви. Особеност употребе. 

17. Презент глагола. Врсте презента. Изражавање садашњости. 

18. Перфекат. Структура. Врсте. Изражавање прошлости. 

19. Футур I и II. Структура. Изражавање будућности. 

20. Императив. Структура. Особеност употребе. 

21. Кондиционал. Структура. Особеност употребе. 

22. Ред речи у реченици. Инверзија. 

23. Облици субјекта.  

24. Врсте предиката. 

25. Конгруенција предиката са субјектом. 



26. Поређење творбених особина у српском и руском језику. Међујезички хомоними. 

 



1. Синтакса као део науке о језику. Основни типови синтаксичких односа. Основне 
синтаксичке јединице.  

2. Врсте речи и њихови типичне синтаксичке улоге.  
3. Модел реченице, компоненти модела реченица. Реченица и исказ. 
4. Структура и синтаксичке функције именског израза (осим именског израза у 

саставу предиката). 
5. Структура и синтаксичке функције именског израза у саставу предиката. 
6. Референцијалност. 
7. Квантификација. 
8. Атрибутивни односи. Апозиција. 
9. Атрибутивни односи. Атрибутив. 

10. Атрибутивни односи. Апозитив. 
11. Опште одлике падежног система. 
12. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења номинатива. 
13. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења генитива.  
14. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења датива.  
15. Структурни лик, синтаксичке улоги и значења акузатива.  
16. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења инструментала.  
17. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења локатива.  
18. Типични случајеви употребе обавезног детерминатора. 
19. Предикат као део реченица. Врсте предиката. 
20. Копулативни, семикопулативни, фазни, модални, декомпоновани предикати. 
21. Заменливост глаголских облика у исказу. 
22. Лични и нелични глаголски облици. Индикативна и релативна употреба глаголских 
облика. Значења инфинитива. 
23. Презент: грађење и значења.  
24. Перфекат: грађење и значења. 
25. Футур I: грађење и значења. 
26. Футур II: грађење и значења. 
27. Аорист: грађење и значења. 
28. Имперфекат, плусквамперфекат: значења. 
29. Заповедни начин (императив): грађење и значења. 
30. Глаголски прилози: грађење и значења. 
31. Глаголски придеви: грађење и значења. 



 

1. Синтакса као део науке о језику. Основни типови синтаксичких веза. Основне 
синтаксичке јединице.  

2. Врсте речи и њихове типичне синтаксичке улоге.  
3. Модел реченице, компоненти модела реченица. Реченица и исказ. 
4. Структура и синтаксичке функције именског израза (осим именског израза у 

саставу предиката). 
5. Структура и синтаксичке функције именског израза у саставу предиката. 
6. Референцијалност. 
7. Квантификација. 
8. Атрибутивни односи. Апозиција. Атрибутив. Апозитив. 
9. Опште одлике српског падежног система. 

10. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења номинатива и генитива. 
11. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења датива и акузатива. 
12. Структурни лик, синтаксичке улоге и значења инструментала и локатива.  
13. Предикат као део реченица. Врсте предиката. Копулативни, семикопулативни, 
фазни, модални, декомпоновани предикати. 
14. Заменливост глаголских облика у исказу. 
15. Лични и нелични глаголски облици. Индикативна и релативна употреба глаголских 
облика. Значења инфинитива. 
16. Презент: грађење и значења. Перфекат: грађење и значења.  
17. Футур I: грађење и значења. Футур II: грађење и значења.  
18. Аорист: грађење и значења. Имперфекат: грађење и значења. Плусквамперфекат: 
значења. 
19. Категорија персоналности: значења и средства. Значења личних глаголских облика. 
20. Категорија агентивности/пацијентивности: значења и средства. Дијатеза.  
21. Активне и пасивне конструкције. Врсте објеката. 
22. Категорија модалности: значења и средства. 
23. Категорија вокативности: значења и средства. 
24. Категорија императивности: значења и средства. 
25. Категорија интерогативности: значења и средства. 
26. Категорија посесивности: значења и средства. 
27. Категорија социјативности: значења и средства.  
28. Категорија инструменталности: значења и средства. 



 
1.Промена именица 1. деклинације. Алтернације. 
2.Промена именица 2. деклинације. Алтернације. 
3.Промена именица 3. деклинације. Алтернације. 
4.Компарација придева и прилога. 
5. Аорист: употреба, облици. 
6.Имперфекат: употреба, облици. 
7.Плусквамперфекат: употреба, облици. 
8.Глаголски прилози: употреба, облици. 
9.Глаголски придеви: употреба, облици. 

10.Изражавање услова, потенцијалних и иреалних радњи. 
11.Изражавање будућности у српском језику. 
12.Синтаксички односи у независносложеној реченици. 
13.Врсте зависносложених реченица. 
14.Сложена реченица са временском клаузом. 
15.Сложена реченица са месном клаузом. 
16.Сложена реченица са изричном клаузом. 
17.Сложена реченица са односном (атрибутивном) клаузом 
18.Сложена реченица са узрочном клаузом. 
19.Сложена реченица са условном клаузом. 
20. Сложена реченица са допусном клазом. 
21.Сложена реченица са намерном клаузом. 
22.Сложена реченица са последичном клаузом. 
23.Сложена реченица са поредбеном клаузом. 
24.Интерпункција у сложеној реченици. 
25.Категорија негације: значења и средства. Двострука негација. Словенски генитив. 

Подизање негације. 
26. Врсте речи и граматичке категорије у српском језику. 

 
 


