
 

 

I. Fonetyka i fonologia: 

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu fonetyki i fonologii: narządy mowy i ich praca, cechy 

akustyczne głosek, fonem a głoska, itd.  

2. System samogłosek, sonantów i spółgłosek języka serbskiego.  Klasyfikacja ze względu na 

miejsce i sposób artykulacji 

3. Akcent w języku serbskim: cechy składowe, rodzaje akcentu, repartycja akcentu, 

nieakcentowane długości itd. 

4. Upodobnienia fonologiczne:  pod  względem dźwięczności/bezdźwięczności, miejsca 

artykulacji, efekty zjawisk palatalizacyjnych i sybilaryzacji oraz jotowanie. 

5. Alternacje samogłoskowe: apofonia, przegłos, ruchome „a”, wokalizacja „l” 

6. Asymilacja i dysymilacja oraz wypadanie samogłosek i spółgłosek  

 

 

II. Morfologia: 

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu morfologii: wyraz, morfem oraz rodzaje 

2. Klasyfikacja i odmiana rzeczowników (według czterech deklinacji)  

3. Odmiana przymiotników (w tym forma określona i nieokreślona). 

4. Komparacja przymiotników (stopnie przymiotników, używane sufiksy i ich repartycja, 

nieregularne komparacji) 

5. Klasyfikacja i odmiana liczebników (w tym problem zaniku odmiany) 

6. Klasyfikacja i odmiana zaimków 

7. Czasowniki i ich rodzaje (czasowniki dokonane, niedokonane, dwuaspektowe, przechodnie, 

nieprzechodnie, zwrotne) 

8. Podział czasowników na koniugacje (podział Stevanovicia na siedem koniugacji) 

Zagadnienia z zakresu gramatyki opisowej języka serbskiego  

na egzamin licencjacki 



9. Formy czasownikowe i ich podział (formy proste / złożone, tworzone na bazie podstawy 

czasownikowej lub / i bezokolicznikowej) 

10. Nieodmienne części mowy – przysłówki, przyimki, spójniki, partykuły, wykrzyknienia 

III. Słowotwórstwo i leksykologia: 

 

1. Podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa: wyrazy proste, złożone, derywaty, półzłożenia, 

prefiksoidy, sufiksoidy itd. 

2. Metody słowotwórcze: derywacja, kompozycja, metody kombinowane, konwersja 

(pretvaranje) 

3. Przegląd najproduktywniejszych sufiksów rzeczownikowych, przymiotnikowych i 

czasownikowe 

4. Podstawowe pojęcia z zakresy leksykologii: polisemia, homonimia, synonimia, antonimia, 

metafora a metonimia, homografy a homoformy itd.  

 

 

IV. Składnia: 

 

1. Wymień i scharakteryzuj typy predykatów w języku serbskim 

2. Rodzaje dopełnień (pravi i nepravi objekti, partitivni pravi objekat, odrični pravi objekat) 

3. Aktuelni kvalifikativ 

4. Równoważniki zdań (bezlične rečenice)  

5. Podmiot gramatyczny i logiczny (gramatički i logički subjekat). 

6. Priloške dopune oraz priloške odredbe 

7. Syntagmy rzeczownikowe, przymiotnikowe i przysłówkowe (imeničke, pridevske, priloške 

sintagme). Na przykładach wyjaśnij istotę tych pojęć. 

8. Typy przydawek 

10. Syntagmy partytywne i paukalne (partitivne sintagme i paukalne sintagme) 

11. System zdań podrzędnych (zavisne rečenice). Klasyfikacja i rodzaje (izrične, odnosne, 

mesne, vremenske itd.) 

12. System zdań współrzędnych (nezavisne rečenice). Klasyfikacja i rodzaje (obaveštajne, upitne, 

zapovedne itd.) 



13. Relacje współrzędności między składnikami równorzędnymi (sastavna, rastavna, suprotna 

itd.). 

14. Apozitiv i apozicija 

 


