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1. Шта је лексикологија?
2. Шта је лексема?
3. Објасните с којих аспеката лексеме постају предмет проучавања у лексикологији.
4. Како се деле речи у лексикологији?
5. Објасните шта су пунозначне, а шта непунозначне речи у лексикологији.
6. Објасните шта су моносемичне, а шта полисемичне речи у лексикологији.
7. Објасните како настаје полисемија.
8. Објаните шта су мотивисане, а шта немотивисане речи у лексикологији.
9. Шта је хомонимија и како се деле хомоними?
10. Шта је антонимија и како се деле антоними?
11. Шта је синонимија и због чега настаје?
12. Објасните разлоге због којих долази до делимичне неједнакости синонима.
13. Шта је метафора? На конкретном примеру објасните ову језичку појаву.
14. Шта је метонимија? На конкретном примеру објасните метонимију.
15. Наведите и објасните најмање четири врсте метонимијских преноса.
16. Шта је синегдоха? На конкретном примеру објасните ову језичку појаву.
17. Шта су позајмљенице? Наведите услове уласка позајмљеница у наш језик.
18. Шта су англицизми? Дајте најмање пет примера англицизама.
19. Шта су грцизми? Дајте најмање пет примера грцизама.
20. Шта су романизми? Дајте најмање пет примера романизама.
21. Шта су турцизми? Дајте најмање пет примера турцизама.
22. Шта су хунгаризми? Дајте најмање пет примера хунгаризама.
23. Шта су русизми? Дајте најмање пет примера русизама.
24. Шта су англицизми. Наведите најмање пет примера англицизама.
25. Шта су црквенословенске речи и како се деле?
26. Шта су неологизми?
27. Шта су термини?
28. Шта су дијалектизми?
29. Објасните разлику између историзама и архаизама.
30. Које захтеве мора да испуни скуп речи да био фразеолошка јединица?
31. Шта су фразеологизми? Дајте примере најмање пет фразеологизама чије ћете
значење објаснити.
32. Како се фразеологизми деле по саставу (типу структуре)? Дајте примере за сваки
тип.
33. Како се фразеологизми деле по значењу (семантичком типу)? Наведите примере за
сваки тип.
34. Наведите како се фразеологија раслојава у односу на област употребе језика.

35. Наведите фразеологизме из разговорне фразеологије.
36. Наведите фразеологизме из професионалне фразеологије.
37. Наведите фразеологизме из научне фразеологије.
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1. Дефиниција синтаксе
2. Синтаксичке јединице
3. Комуникативне реченице
4. Предикатске реченице
5. Синтагме
6. Речи
7. Систем зависних реченица (општи појмови)
8. Изричне реченице
9. Односне реченице
10. Месне реченице
11. Временске реченице
12. Узрочне реченице
13. Условне реченице
14. Допусне реченице
15. Намерне реченице
16. Поредбене реченице
17. Последичне реченице
18. Систем независних реченица према комуникативним функцијама (општи појмови)
19. Обавештајне реченице
20. Упитне реченице
21. Заповедне реченице
22. Жељне реченице
23. Узвичне реченице
24. Систем напредних односа (општи појмови)
25. Саставни односи
26. Раставни односи
27. Супротни односи
28. Закључни односи,
29. Искључни односи,
30. Градациони односи
31. Главни и зависни реченични конституенти (општи појмови)
32. Субјекат (граматички)
33. Логички субјекат
34. Глаголски предикат
35. Именски предикат
36. Прилошки предикат

37. Објекат
38. Прави објекат
39. Неправи објекат
40. Атрибут
41. Конгруентни атрибути
42. Падежни атрибути
43. Атрибутиви
44. Апозитив
45. Апозиција
46. Безличне реченице
47. Обезличене р.
48. Пасивне р.
49. Реченице са сложеним предикатом

