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предикатив  – именски део предиката 
који се назива и именски копулативни пре-
дикатив а означава садржај који се приписује 
субјекту на три начина: а) придевском једини-
цом конгруентном у роду и броју са субјектом: 
Саша је уредан; б) именичком јединицом која 
стоји у облику номинатива: Марија је студент-
киња; в) именичком јединицом у неком падежу 
који има квалификативно значење: То решење 
је од изузетног значаја. Прилошки копула-
тивни предикатив је прилошки део предиката 
којим се означава месна, ситуациона или вре-
менска квалификација која се приписује субјек-
ту: Учитељски факултет је врло близу. 

предикативност – својство глагола у 
личном глаголском облику да се субјекту у ре-

ченици приписује нека ситуација (радња, стање 
или особина за одређено време или се пока-
зује лични однос према ономе што се приписује 
субјекту). 

предикатска  реченица – реченица у 
ужем смислу којом се именује синтаксичка је-
диница формирана помоћу глагола у личном 
(финитном) облику употребљеног у функцији 
предиката. Назива се и финитна реченица.

предлози – непроменљива врста помоћ-
них (функционалних) речи које стоје испред 
одређених падежних облика самосталних речи 
и означавају ближи однос према другим речи-
ма у реченици. Ти односи могу бити: просторни 
(под кућом), временски (од јутра до мрака), уз-
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рочни (због болести), циљни (ради уписа на фа-
култет) итд.

предлошко-падежна конструкција – 
конструкција (у традиционалној граматици и: 
синтагма) коју чини предлог и падежни облик 
именице са различитим конституентским вред-
ностима: именичким, придевским или прилош-
ким (страх од некога; човек у годинама; дрво пред 
кућом итд.).

предње (тврдо) непце – део говорног 
апарата који чини меко ткиво, palatum, које се 
налази иза алвеола до последњих кутњака. 

предњонепчани сугласници – палата-
ли, сугласници који се творе на предњем непцу, 
palatumu: ч,  џ, ћ, ђ, ж, ш. Предњонепчани со-
нанти су: ј, љ, њ.

пређашње несвршено време – в. импер-
фекат.

пређашње свршено време – в. аорист.

презент – садашње време, прост глагол-
ски облик који се гради додавањем личних на-
ставака за 1, 2. и 3. л. јд. и мн. на презентску ос-
нову: -м, -ш, -0, -мо, -те, -у (-ју, -е). Oзначава 
ситуацију, тј. радњу, стање или збивање који се 
врше у време када се о њима говори. 

презентска основа – једна од две гла-
голске основе која се добија одбијањем настав-
ка -мо од првог лица множине презента: носи-
мо, пише-мо.

прелазни (транзитивни) глаголи – гла-
голи који својим лексичким значењем захтевају 
објекат у облику акузатива без предлога (у не-
ким случајевима у облику партитивног генити-
ва): орати (њиву), читати (књигу), волети (де-
војку), пити воду (воде).

префикс – (лат. praefiksum) предметак, 
творбени формант, творбена афиксална морфе-
ма која стоји испред речи одн. творбене основе 
и спаја се са њом чинећи нову реч са посебним 
значењем: до-писати, пра-човек, не-весео.

префиксација – префиксални творбени 
начин, творба речи помоћу префикса: написа-
ти, коаутор, подофицир, сабеседник, помали, не-
весео итд.

префиксално-суфиксална творба – 
творба речи при којој се са творбеном осно-
вом истовремено спајају префикс  и суфикс: 
забрежје, довратак, обесхрабрити, потколеница.

придеви – адјективи, променљиве неса-
мосталне одредбене речи које стоје уз именице 
и ближе их одређују показујући какво је што  – 
описни придеви, чије је што – присвојни при-
деви, од чега је што – градивни придеви, и по-
казују на које се место одн. време односи оно 
што именица значи.

придевска промена – в. промена приде-
ва.

придевске заменице – заменице које 
имају функцију придева, имају три рода и два 
броја, одређују именице. Деле се на: присвој-
не (посесивне), показне (демонстративне), од-
носно-упитне, неодређене, одричне и опште 
(одређене) заменице.

придевски део предиката – придев као 
део именског предиката: Девојка је витка и 
лепа.

призренско-тимочки дијалекат – ста-
рији штокавски дијалекат екавског изговора 
који заузима простор у Србији између Призре-
на на југу и Тимока на северу. Источна грани-
ца се пружа јужно од Зајечара границом са Бу-
гарском, јужна границом између Србије и Ма-
кедоније, према Призрену и Ђаковици а запад-
на и северозападна са Албанијом, испод Дечана 
и Вучитрна према Сталаћу. Северна граница је 
на Ртњу и Тимоку. Важније особине овог дија-
лекта су: неки његови говори чувају стари полу-
гласник: д6н, т6н6к; вокално л дало је у једном 
делу овог дијалекта лу: слуза, слунце, а у другом 
делу је остало без промене: слнце, слза. Неки го-
вори чувају л на крају речи: казал. Јављају се уг-
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лавном два падежа: номинатив и акузатив. Ин-
финитив је нестао. Има само један акценат.

прилози – адверби, углавном непроме-
нљива врста речи које стоје уз глаголе, придеве, 
именице и друге прилоге одређујући их у нече-
му. Само неки прилози имају компарацију.

прилог прошли – глаголски прилог 
прошли: видевши / видев,  седевши / седев.

прилог садашњи – глаголски прилог са-
дашњи: тресући, певајући, читајући.

прилошке одредбе – факултативни (нео-
бавезни) конституенти реченица или неличних 
глаголских јединица с прилошким (адвербијал-
ним) значењем који проширују основну инфор-
мацију исказану реченицом или неличним гла-
голским јединицама: одредбе за  место, одред-
бе за време, одредбе за узрок, одредбе за начин 
итд.

прилошки предикат – врста предика-
та где функцију приписивања особине субјекту 
врши прилог: То је ужасно.

природни род – род по коме се бића при-
родно полно разликују међусобно. Постоје два 
природна рода: мушки, женски. Средњи род 
који имају млада жива бића која немају уочљи-
ве одлике мушког или женског пола.

присвојна заменица сваког лица – при-
девска заменица свој,-а,-е... која означава при-
падање сваком лицу.

присвојне заменице – врста придевских 
заменица којима се означава припадање 1-ом, 
2-ом и 3-ем лицу: мој,-а,-е, твој,-а,-е, његов,-а,-о, 
њен,а,-о; наш,-а,-е, ваш,-а,-е, њихов,-а,-о.

провинцијализам – некњижевна језич-
ка особина локалног (дијалекатског) карактера, 
регионализам.

продуктивна реч – реч која својим твор-
беним обрасцем може послужити за чешћу 
творбу нових речи: певати – певач, веслати – 
веслач.

продуктивни афикс – афикс (префикс, 
суфикс, инфикс) помоћу кога се творе нове 
речи исте категорије: по-, не, пра; -ач, -ић, -ина, 
-о- итд.

прогресивна асимилација – једначење 
двају гласова у корист првог гласа: мога – моје-
га.

проклитика – (фр. proclitique) неакцен-
тована реч која чини акценатску целину са речју 
иза себе: под руку, за брдом.

промена (флексија) – општа особина 
именица, придева, заменица, бројева (деклина-
ционих речи) и глагола (конјугационих речи) да 
се појављују у различитим облицима, са разли-
читим наставцима уз основу речи.

променљиве речи – речи деклинације 
(именице, придеви, заменице, бројеви) и речи 
конјугације (глаголи). 

проста реченица – реченица која има 
само субјекат и предикат: Киша пада, Ледена 
киша пада.

просте речи – речи које гласовним скло-
пом не можемо довести у везу са другим речи-
ма, нетворбене речи.

прости глаголски облик – глаголски об-
лик састављен само од једне речи. Такви су: пре-
зент, аорист, имперфекат, инфинитив, импера-
тив, глаголски придев радни, глаголски придев 
трпни, глаголски прилог садашњи, глаголски 
прилог прошли.

просто-проширена реченица – традици-
онални термин за реченицу која осим субјекта и 
предиката има још неки члан - одредбу или до-
пуну: Марко је отишао на утакмицу.

прошло време – перфекат.

прошло несвршено време – имперфе-
кат.

прошло свршено време – аорист.

психолингвистика – грана лингвистике 
која се бави проучавањем психолошких и физи-
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олошких појава у току говорног процеса и кому-
никације.

пуризам – (лат. purus, чист, правилан) 
тежња за чишћењем језика од страних речи и 
израза или дијалекатских особина.

р – алвеоларни вибрантни сонант.

радни глаголски придев – глаголски об-
лик који се добија додавањем наставака -о,-ла,-
ло,-ли,-ле,-ла на инфинитивну основу. Ако се ин-
финитивна основа завршава на сугласник онда 
се у облицима мушког рода између основе и на-
ставка јавља непостојано а: трес-ао, трес-ла.

разговорни језички стил – један од ви-
дова  остваривања употребе језика као средства 
комуникације. Карактерише га већа слобода у 
одступањима од књижевне норме.

разједначавање гласова – дисимилација.

растављање речи на слогове – преноше-
ње делова речи  у нови ред уз поштовање пра-
вописних правила која се односе на растављање 
сугласничких група од два или више сугласни-
ка. 

раставне (дисјунктивне) реченице – 
врста независних реченица у напоредном од-
носу код којих оно што се њима казује стоји у 
алтернативном односу и реализује се само јед-
на ситуација. Обележје ових реченица је везник 
или: Данас ћемо ићи на утакмицу или ћемо посе-
тити музеј.

„Рат за српски језик и правопис“ – зна-
чајна расправа Ђуре Даничића објављена у го-
дини тријумфа Вукове реформе 1847. у Будиму 
којом се подржава Вукова реформа и указује на 
неоснованост аргумената против Вука које из-
носе његови противници, првенствено Ј. Хаџић.

редакција старословенског језика – 
уношење црта народног (националног) јези-
ка при преписивању старословенских текстова 
код појединих словенских народа, одступања од 
старословенског језика: српска редакција старо-

словенског језика, чешка или руска редакција 
старословенског језика.

редни (ординални) бројеви – врста 
бројева који означавају у коме се реду налази 
појам означен именицом уз коју стоје: трећи 
(разред), прво (место), осми (ред), хиљаду трис-
та осамдесет девета (година).

редундантан – сувишан, ирелевантан, 
неважан.

рекција – управљање једне речи према 
другим речима у реченици. Нпр. рекција  гла-
гола  захтевати у реченици: Држава захтева 
прекид сукоба је прави објекат у акузативу без 
предлога, или: Одвикао се од пушења где глагол 
одвићи се захтева допуну у генитиву. 

релатив – означавање једне врсте преди-
кативности, поред индикатива и модуса.

релативне реченице – в. односне рече-
нице.

ресавска школа – књижевна делатност 
калуђера на челу са Константином Филозофом 
у 14. веку, за време владавине деспота Стефана 
Лазаревића, у манастиру Манасији у Ресави. 

ресавски говор – говорни тип екавског 
изговора штокавског дијалекта на подручју које 
обухвата слив реке Ресаве. 

реторско питање – обавештајна речени-
ца у облику упитне реченице: Питао ме је да ли 
идем на море.

Рјечник хрватскога или српскога језика 
– историјски речник  у 23 тома који је издала Ју-
гославенска академија знаности и умјетности у 
Загребу. Започео га је Ћура Даничић који је прву 
књигу издао 1880. а последња је изашла 1976.

рефлекс – замена, одраз: нпр. рефлекс 
старог гласа „јат“ у српским дијалектима: песма, 
пјесма.

рефлексивна заменица – повратна заме-
ница.

рефлексивни глагол – повратни глагол.
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реч – утврђени гласовни скуп одн. нај-
мање један глас који има значење или синтак-
сичку функцију; основна јединица именовања 
у језику. У морфологији речи се деле на проме-
нљиве (деклинационе и конјугационе) и непро-
менљиве, у синтакси, са гледишта функције у ре-
ченици: на конституентске и помоћне (функци-
оналне). Подела речи може бити по различитим 
основама.

речце – непроменљива врста речи којима 
се обично износи лични став према ситуацији 
у реченици: вероватно, заиста, можда, збиља и 
др.

реченица – најшира синтаксичка једини-
ца усмене или писане комуникације,  комуни-
кативно целовита одн. завршена синтаксичка је-
диница састављена од речи. Као синтаксичке је-
динице реченице могу бити комуникативне (ре-
ченице у ширем смислу) и предикатске (рече-
нице у ужем смислу).

реченична интонација – реченич-
на мелодија која се манифестује подизањем и 
спуштањем тона. Свака реченица има своју по-
себну интонацију. 

реченична инверзија – в. инверзија.

реченична перспектива – распоред ре-
ченичних конституената и употреба реченичне 
интонације и акцента као информативана акту-
елизација реченице.

речник  – књига у којој се тумаче, попи-
сују или евидентирају речи једног или више је-
зика. Речници могу бити различити – општи, 
тезауруси који описују све речи једног јези-
ка или парцијални који се односе на један вре-
менски, територијални или употребни сегмент 
књижевног језика или дијалекта. Речници могу 
бити савременог језика, историјски, етимолош-
ки, дијалектолошки, речници синонима, анто-
нима, хомонима, жаргонски, речници страних 
речи, терминолошки, једнојезични, двојезич-
ни, вишејезични итд. Први речник српског јези-

ка је Српски рјечник Вука Караџића (Беч, 1818, 
1852). За савремени језик посебно су значај-
на  још три једнојезична речника: шестотомни 
Речник српскохрватскога књижевног језика који 
је издала Матица српска из Новог Сада (1967–
1976), вишетомни Речник српскохрватског књи-
жевног и народног језика који издаје Српска ака-
демија наука и уметности, а израђује Институт 
за српски језик (досад је изашло 17 томова а из-
рада је у току) и једнотомни Речник српскога је-
зика (Матица српска, 2007).  

род – граматички род; глаголски род.

романизам – особина или реч неког од 
романских језика у неком нероманском језику.

русизам – особина или реч руског језика 
у неком другом језику. 

рускословенски језик – облик књиже-
вног језика код Срба у Војводини у време аус-
троугарске власти који карактерише руска ре-
дакција црквенословенског језика.

с – зубни безвучни  струјни (фрикативни) 
сугласник.

самогласници (вокали) – гласови  при 
чијем изговору ваздух из плућа пролази кроз 
душник и покрећући гласне жице слободно тече 
кроз усну дупљу. У српском књижевном језику 
има пет самогласника (вокала): и, е, а, о, у. Деле 
се на самогласнике предњег реда: и, е и само-
гласнике задњег реда: а, о, у.

самогласничко р – сонант р у положају 
носиоца слога: крв, први, крст, прскати.

самостална реч – реч која може имати 
самосталну службу у реченици: именице, име-
ничке  заменице, количински прилози и броје-
ви, самостално употребљене друге речи.

састављено и растављено писање речи 
– одељак у правопису српског језика који чини 
скуп правописних правила којима се прописује 
начин писања сложеница, полусложеница и ску-
пова речи.
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саставне (копулативне) реченице – врс-
та сложених независних реченица у напоред-
ном односу код којих је ситуација означена дру-
гом реченицом смисаоно истог смера са првом 
реченицом: Укључио је телевизор и гледао утак-
мицу. Везници за означавање ових реченица су: 
и, па, те, ни, нити.

саставни везник – један од везника сас-
тавних реченица.

свршени глаголи – глаголи свршеног гла-
голског вида: рећи, скочити, викнути, запевати, 
одсвирати.

силазни акценат – в. акценат.

симбол – језички знак који у датом језику 
носи неко значење, означава неку појаву.

синегдоха – језички механизам  пренесе-
ног значења речи којим се део посебно предста-
вља као целина: У школама се ученику поклања 
највећа пажња. Није имао крова над главом.

сингулар – граматички број једнина.

singularia tantum – именице које имају 
само облике једнине: именице које означавају 
лична имена (Марко, Весна), географски нази-
ви (Београд, Копаоник), градивне именице (зла-
то, млеко), неке апстрактне именице (радост, 
певање) и сл.

синхроничан – истовремен.

синхронија – савременост, истовреме-
ност. У језику: стање у датом тренутку.

синкретизам – синкретизам облика: јед-
накост облика за различита падежна и друга 
значења, нпр. у српском језику једнаки су обли-
ци датива, инструментала и локатива множине 
именица м. ср. и ж. рода: сводовима, јутрима, 
женама.

синоними – (грч. synonimos) речи разли-
чите по фонетском склопу а једнаке или блиске 
по значењу: отаџбина – домовина, пут – друм, 
ватра – огањ, весео – радостан, журити – хита-
ти.

синонимија – појава синонима у језику.

синтагма – (грч. syntagma) синтаксич-
ка јединица коју чине две или више речи син-
таксички повезаних које означавају један појам 
или имају исту функцију у реченици. Синтагме 
имају главну реч и један или више зависних 
конституената. Зависно од тога шта чини главну 
реч, синтагме се деле на именичке (висок мла-
дић), придевске (врло леп),  прилошке (изузет-
но способан) и глаголске (вршити пренос).

синтакса – (грч. syntaxis, састав) део гра-
матике који проучава синтаксички систем јези-
ка, тј. принципе на основу којих се од речи фор-
мирају реченице као целовите јединице кому-
никације.

синтаксички – који припада синтакси, 
који се односи на синтаксу.

систем – у језику: организована целина, 
састав свих језичких јединица везаних сталним 
односима: граматички систем, лексички систем 
и др. 

ситуација – радња, стање или збивање 
које се у реченици приписује субјекту.

скраћенице – речи које се по правопис-
ним правилима пишу скраћено: итд. – и тако 
даље, мр – магистар, кг – килограм.

слагање – у синтакси: конгруенција; у 
творби речи: творбени начин настанка нових 
речи помоћу срастања двеју или више посебних 
речи, одн. њихових граматичких основа у једну 
реч, композиција. Срастање може бити просто 
(дангубити, Београд) и са спојним вокалом (југо-
запад, риболов).

славеносрпски (славеносербски) језик 
– књижевни језик Срба у Војводини настао у 
другој половини 18. века  мешавином рускосло-
венског и српскословенског језика. Њиме су пи-
сали Захарија Орфелин и др.

славист(а) – онај који се бави проуча-
вањем словенских језика и књижевности.



119

Мали појмовник граматичких и лингвистичких термина

славистика – наука која се бави проуча-
вањем словенских језика и књижевности.

сливени гласови – африкате.

словенски језици – група индоевропских 
језика коју чине следећи језици: источнословен-
ски: руски, украјински и белоруски; западносло-
венски: пољски, чешки, словачки, лужичкосрп-
ски; јужнословенски: словеначки, српски, хрват-
ски, македонски, бугарски.

словенски просветитељи – в. Ћирило и 
Методије.

слово – графички знак (писани или штам-
пани) којим се означава најмања говорна једи-
ница, глас. Српска ћирилица има 30 гласова и 
30 слова, а српска латиница има 27 посебних 
знакова, а 3 гласа (lj, nj, dž) се бележе са по два 
слова.

слог – најмања и основна јединица изго-
вора која се остварује једним артикулационим 
(изговорним) захватом, а кога чине или један 
сам самогласник или самогласник са једним 
или више сугласника: Бе-о-град, Вр-шац.

 слоготворан – који може да буде носи-
лац слога.

слоготворно р – сонант р у самогласнич-
кој функцији: црв, рђав. 

сложене реченице – језичке јединице 
које се састоје од две или више независних ре-
ченица. Деле се на независносложене реченице 
у напоредном односу и зависносложене речени-
це.

сложени глаголски облици – глаголски 
облици који се састоје од помоћног глагола (је-
сам, бити, хтети) у личном глаголском обли-
ку (обично енклитичком) и одговарајућег гла-
голског придева одн. инфинитива глагола који 
се употребљава. У српском језику пет је сложе-
них глаголских облика: перфекат (читао сам), 
плусквамперфекат (бејах читао или био сам 
читао), футур I (читаћу, ја ћу читати), футур 
II (будем читао) и потенцијал (читао бих).

сложени глаголски предикат – глагол-
ски предикат  састављен од глагола непотпуног 
значења (нпр. моћи, требати, хтети, морати и 
др.) или од фазних глагола (нпр. почети, наста-
вити, стати, прекинути и др.) у личном обли-
ку и од инфинитива или презента са речцом да 
другог глагола:  Марко није хтео да се такмичи. 
– Он је почео учити. 

сложенице – речи настале творбеним на-
чином слагања (композиције): градоначелник, 
Београд, плавокос, дангубити. 

социолошка лингвистика – врста линг-
вистике која се бави односом између језичких и 
друштвених појава.

сонанти (гласници) – гласови при чијем 
стварању ваздушна струја која је покренула 
гласне жице пролази неометано упркос препре-
кама: в, р, ј, л, љ, н, њ. По месту артикулације 
могу бити: двоуснени: м, уснено-зубни: в, алвео-
ларни: р, л, н и предњонепчани: ј, љ, њ.

Сосир, Фердинанд де (1857-1913) – 
швајцарски лингвиста, творац модерне структу-
ралне лингвистике.

спојни самогласник (вокал) – инфикс у 
сложеницама -о- или -е- који везују две творбе-
не основе у једну реч: лов-о-крадица, глух-о-нем, 
кућ-е-власник.

спона (копула) – глаголски облик који 
везује субјекат и именски део предиката, преди-
катив.

средњи род – граматички род имени-
ца које се односе на млада бића, а завршавају 
се на -о и -е (дете, пиле, момче, јагње) и имени-
це за неживо на -о и -е (село, писмо, поље, име), 
neutrum.

српска редакција - старословенски тек-
стови са особинама, цртама српског народног 
језика. Особине српске редакције (упрошћен 
фонетизам, један полуглас уместо два, орални 
гласови уместо назала и др.) срећу се већ од 12. 
века.
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српскохрватски (хрватскосрпски) је-
зик – бивши књижевни језик широко заснова-
не штокавске стандардизације који је функци-
онисао у некадашњој Југославији после Другог 
светског рата до њеног распада у четири репу-
блике: Србији, Хрватској, Босни и Херцегови-
ни и Црној Гори. Овај језик је био стандардизо-
ван на основу закључака Новосадског договора 
(1954) и имао је свој Правопис (1960).

стандардни језик – в. књижевни језик. 

староцрквенословенски језик – један од 
назива старословенског језика.

старословенски језик – члан источне 
групе јужнословенске језичке заједнице, први 
књижевни језик Словена настао на основици је-
зика македонских Словена. Писана документа 
старословенског језика сачувана су у преписи-
ма а писана су глагољицом (Кијевски мисал, Зо-
графско јеванђеље, Маријино јеванђеље и др.) или 
ћирилицом (Савина књига, Супрасаљски збор-
ник, Хиландарски одломци и др.).

Стевановић, Михаило (1903–1997) – срп-
ски граматичар, академик, професор Универзи-
тета у Београду. Један је од редактора Правопи-
са српскохрватског књижевног језика (1960), ау-
тор средњошколске граматике српскохрватског 
језика у више издања и аутор универзитетске 
граматике Савремени српскохрватски књижевни 
језик, I и II део. 

стилистика – (фр. stylistique) део науке о 
језику који проучава индивидуалне и функцио-
налне стилове употребе језика (разговорни, ад-
министративни, новинарски, књижевноумет-
нички, научни) и експресивно изражајну особи-
ну језика. 

струјни (фрикативни) сугласници – су-
гласници који настају трењем ваздушне струје о 
стране теснаца: с, з, ж, ш, ф, х.

структура језика – састав и распоред је-
зичких јединица у систему облика и значења, 
систем облика и значења речи.

структурализам – учење структуралне 
лингвистике. 

структурална лингвистика – лингви-
стичко учење које приступа језику као систему 
у коме су језичке црте међусобно повезане а не 
изоловане. Језик се схвата као систем знакова  
са комуникационом друштвеном функцијом. 
Творцем структурализма сматра се Фердинанд 
де Сосир. 

субјекат – један од два главна реченич-
на конституента који чини именичка јединица 
(реч, синтагма или зависна реченица) у номи-
нативу (граматички субјекат) којом се означава 
носилац ситуације именоване и приписане пре-
дикатом. Субјекат може бити граматички (у но-
минативу) и логички (у дативу, акузативу или 
генитиву).

субјекатска реченица – зависна речени-
ца у служби субјекта: Ко брзо даје, двапут даје. 
– Ко рано рани, две среће граби.

сугласници (консонанти) – гласови који 
се стварају настајањем препрека у устима или 
на уснама при чему ваздушна струја савлађује 
те препреке. По месту артикулације и учешћу 
говорних органа у њиховом настанку деле се на: 
уснене (лабијалне): б, п, ф; зубне (денталне): д, т, 
з, с и ц;  предњонепчане (палаталне): ђ, ћ, ч, џ, ж 
и ш; задњонепчане (веларне): к, г, х. По начину 
артикулације могу бити: експлозивни: б, п, д, т, 
к, г; африкате: ц, ђ, ћ, џ, ч; фрикативни (струј-
ни): ф, з, с, ж, ш.

суплетивизам – граматичка особина 
појаве допунских (суплетивних) облика у мор-
фолошком систему  промене речи. Суплетиви-
зам је заснован на значењским односима, тј. по-
везују се у једном заједничком значењу два раз-
личита скупа гласова. У српском језику супле-
тивизам се појављује у два вида: а) суплетивне 
речи су потпуно различитих корена од речи са 
којима чине дату промену: човек – људи, добар 
– бољи, бити – јесам; б) суплетивни облици су 
речи истог корена кога и облици с којима чине 
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дату промену, с тим што су то облици који при-
падају различитим врстама промене: брат – 
браћа, пиле – пилад, дете – деца и др. 

супротне (адверсативне) реченице – 
врста независносложених реченица у напоред-
ном односу међу чијим садржајима постоји не-
подударност или супротност. Везници су: а, али, 
но, него, већ, па ипак: Саша је дошао, али није ни-
кога нашао у кући. 

супротни везници – везници којима се 
везују напоредносложене реченице супротног 
односа: а, али, но, него, већ, па ипак.

суфикс – везана творбена морфема која 
се при извођењу речи додаје на творбену основу 
позади: коп-ач, учитељ-ица, београд-ски.

суфиксација – творбени начин при коме 
речи настају додавањем суфикса на основу: зид-
ар.

т – зубни праскави безвучни сугласник.

тачка – интерпункцијски и правописни 
знак.

тачка и запета (зарез) – интерпункцијски 
знак.

творба речи – део граматике који се бави 
начинима стварања нових речи; уопште ства-
рање нових речи. Четири су начина стварања 
нових речи: извођење, префиксација, слагање и 
комбинована творба.

текст – остварени говор, писан или штам-
пан, који обично чини више реченица.

темпоралне реченице – в. временске ре-
ченице.

термин – реч која прецизно означава неки 
појам у науци или некој другој области.

терминологија – обично систематизован 
скуп, попис термина у некој области: граматич-
ка терминологија, медицинска терминологија, 
рибарска терминологија итд.

тон – звук који настаје правилним трепе-
рењем звучних тела. Самогласници српског је-
зика су тонови.

топоним – (грч. topos, место и onoma, 
име) име географског места: Дунав, Београд, 
Крагујевац, Мокрин.

трајни глаголи – глаголи несвршеног 
вида.

транскрипција – преношење текста из 
једног писма у друго.

транслитерација – преношење текста 
који је написан једним писмом средствима дру-
гог писма.

трпни глаголски придев – прост гла-
голски облик који се прави код једних глагола 
од инфинитивне основе наставцима -н, -на, -но 
или -т, -та, -то одн. код других глагола од пре-
зентске основе наставцима: -ен, -ена, -ено.

 трпно стање – в. пасив.

туђица – реч у српском језику из страног 
језика, посуђеница. 

ћ – предњонепчани безвучни сливени суг-
ласник.

ћирилица – једно од три модерна европ-
ска писма. Ћирилица је словенско писмо наста-
ло по угледу на грчко, највероватније у Маке-
донији крајем 9. века, које је добило назив пре-
ма Ћирилу који је саставио глагољицу. Вук Ка-
раџић је извршио реформу српске ћирилице те 
данас српска ћирилица има 30 знакова.

Ћирило и Методије – солунска браћа 
Константин (Ћирило) и Методије, византијски 
мисионари, који су на позив моравског кнеза 
Растислава отишли 863. године у Моравску (да-
нашња Чешка) да шире хришћанство на словен-
ском језику; претходно су саставили азбуку гла-
гољицу и превели делове Библије на старосло-
венски језик. 
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узајамно-повратни глаголи – врста по-
вратних глагола који означавају радњу коју 
врше два или више субјеката: свађати се, руко-
вати се, рвати се. 

узвици – непроменљиве речи коју чине 
гласови или скупови гласова који се у језику 
употребљавају да означе лична осећања,  распо-
ложења, стања: ах, ох, јој, јаој, хез, ој; иш, гиц; 
дум, бум, трас, фију.

узвичне (ускличне, екскламативне) ре-
ченице – независне реченице којима се исказује 
експресивни (емоционални) став према ономе 
што значи реченица: Ала смо их победили!

узвичник – интерпунцијски знак (!) који 
се ставља иза узвичних реченица или неких 
речи да означи њихов повишен тон.

узрочне (каузалне) реченице – врста за-
висних реченица које се употребљавају као од-
редба узрока у вишој реченици. Обележје су им 
узрочни везници: јер, зато што, стога што, по-
што, како, будући да: Није дошао јер је био болес-
тан.

уметнуте реченице – реченице које се 
умећу међу делове једне реченице или међу 
две тесно везане реченице: Марко је, бар тако се 
прича, пред женидбом.

упитне реченице – посебна врста незави-
сних реченица којима се тражи информација у 
вези са означеном ситуацијом и чија је комуни-
кативна функција питање; њихово спољно обе-
лежје су упитне речце на почетку и знак питања 
на крају реченице: Да ли данас има наставе?

упитник – интерпункцијски знак (?) који 
се пише иза упитних реченица.

управни говор – директни, непосредни  
говор пренесен у неизмењеном  облику како је 
изговорен.

упрошћавање сугласничких група – 
губљење појединих сугласника у сугласничким 
скуповима: радостан – радосна.

условне (кондиционалне, погодбене) 
реченице – врста зависних реченица којима се 
означава услов за реализовање ситуације озна-
чене вишом (главном) реченицом и које имају 
функцију одредбе услова. Везници којима се 
обележавају ове реченице су: ако, уколико, ли, 
кад, да. Оне означавају хипотетичке ситуације, 
модалне су: Ако све добро научим, положићу ис-
пит. 

уснени сугласници – сугласници који се 
творе на уснама: двоуснени: б, п, м и уснено-зуб-
ни: в, ф.

учестали (итеративни) глаголи – импер-
фективни, трајни глаголи који означавају радњу 
која се у прекидима понавља у неограниченом 
трајању: подвикивати, куцкати.

ф – струјни зубно-уснени безвучни суг-
ласник.

факултативан – необавезан, повремен.

фемининум –  (лат. femininum) женски 
род, именица ж. рода.

фигуративно значење речи – посебно 
значење које речи добијају у контексту и зависи 
од целокупне ситуације.

 филолог – онај који се бави филоло-
гијом.

филологија – наука која испитује језик и 
књижевност писаних споменика.

филозофија језика – лингвистички пра-
вац који испитује језик са филозовског аспекта.

финитан – одређен.

финитни глаголи – глаголи завршносвр-
шеног видског лика. 

флексибилан – који подлеже флексији, 
променљив.

флексија – (фр. flexion) промена, мењање 
именских и глаголских речи при чему се уз ос-
нову јављају различити наставци. Именска фле-
ксија има систем падежа за једнину и множину. 
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Код глаголских речи флексија испољава лица 
(1, 2. и 3. л.) и број (јд. и мн.) те систем глагол-
ских времена и глаголских начина.

флексивни језици – језици у којима  се 
граматички односи исказују посебним наставци-
ма који се спајају са основом.

фонема – глас  који као говорна јединица 
има функцију да обележава разлике у значењу. 
Српски језик има 30 фонема: тата – тета, 
шума – гума, врх – врт итд.

фонетика – део науке о језику који про-
учава гласове говорних органа и њихове про-
мене. С обзиром на различите приступе про-
учавању гласова, фонетика се дели на: општу, 
акустичку, физиолошку, историјску, дескрип-
тивну, експерименталну и др.

фонетски правопис – правопис који је 
заснован на начелу да сваком гласу у говору 
одговара посебан знак у писму, па се у писању 
обележава глас који се чује а не онај који је у 
вези са пореклом речи.

фонетски систем – сви гласови једног је-
зика узети заједно као једна целина.

фонологија – део науке о језику који про-
учава фонеме као говорне јединице за обележа-
вање разлике у значењу. За развој фонологије 
у 19. веку највећу заслугу има Прашка линг-
вистичка школа.

футур I (будуће време) – сложен глагол-
ски облик за означавање радње, ситуације која 
ће се вршити у будућности који се гради од об-
лика презента глагола хтети (ћу, ћеш, ће, ће,о. 
ћете, ће) и инфинитива глагола који се мења. 
Јавља се у два лика: ја ћу певати -  певаћу; ја ћу 
ићи – ићи ћу.

футур II (футур егзактни) – сложен гла-
голски облик, означава радњу, ситуацију која 
ће се (из)вршити пре неке друге будуће радње,  
гради се од облика презента помоћног глагола 
бити и радног глаголског придева глагола који 
се мења: (кад) будем ишао... 

х – задњонепчани струјни безвучни сугла-
сник.

хидроним – (грч. hidro + onoma) име 
реке или неке друге водене површине.

хипокористик – облик неких властитих и 
заједничких именица којим се изражава субјек-
тивни однос блискости, присности, симпатије и 
сл. према именованом појму, име одмила: Ми-
лорад – Миле, Вукосава – Вука, сека, ујко, медо, 
теленце, зека и сл.

хипотакса – (грч. hypostaxis) зависан од-
нос реченица у сложеној реченици: Рекао је да 
ће доћи.

хомониман – који се односи на хомоним: 
хомонимна реч.

хомоними – две речи истог гласовног 
склопа а различитог значења: град и град, коса 
и коса.

хрватскосрпски језик – в. српскохрват-
ски језик.

хунгаризам – мађарска реч или конструк-
ција у неком другом језику, нпр. српском.

ц – пискави сливени сугласник.

црквенословенски језик – старословен-
ски језик у црквеној употреби.

црта – интерпункцијски знак ( – ) којим  
се издваја уметнути или накнадно додати део 
текста. 

цртица – правописни знак ( - ) који се 
пише између делова полусложеница, између 
двочланих женских презимена, при растављању 
речи на слогове, при преношењу речи у други 
ред итд.

ч – безвучни сливени предњонепчани суг-
ласник.

чакавско наречје – наречје српскохрват-
ског и хрватског језика названо по упитној за-
меници за ствари ча којим се говори у средњој 
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и источној Истри и Хрватском приморју до Кар-
ловца.

ш – безвучни струјни предњонепчани суг-
ласник. 

шатровачки језик – в. арго.

штокавско наречје – наречје коме при-
пада народни српски језик,  а назив је добило 
по упитној заменици за ствари што. Заузима 
највећи део српско-хрватске језичке територије. 
Простире се у целој Србији, Црној Гори; Босни 
и Херцеговини и великом делу Хрватске, источ-
но и јужно од њених чакавских и кајкавских на-
речја. Штокавско наречје српског језика има два 

изговора: екавско и ијекавско и дијалекте – но-
воштокавске: источнохерцеговачки (ијекавски) 
и шумадијско-војвођански (екавски дијалекат) 
и староштокавске: зетско-јужносанџачки (ије-
кавски), призренско-тимочки и косовско-ресав-
ски (екавски) дијалекат.

шумадијско-војвођански дијалекат – 
новоштокавски дијалекат који се налази у осно-
вици српског књижевног језика екавског изгово-
ра а простире се у највећем делу северозападне 
Србије, Срему, Шумадији и највећем делу Ба-
чке и Баната. Најважније су му особине: четири 
акцента и седам падежа.
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Summary

The aim of this work is to offer students systematic and alphabetically organized glossary of grammar 
and linguistic terms, which can be found within teaching contents of Serbian language at Teaching Education 
Faculty. This glossary is particularly useful for students studying in the towns with not many libraries, and at 
places where no encyclopaedias, lexicons and dictionaries can be found. This form of presentation of grammar 
and linguistic contents will help users to adopt professional contents from the other angle and in an explicate 
way, by short definitions, with definite examples, if needed.

Key words: glossary, grammar terms, linguistic terms, definitions, terms.




