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Naziv studija Hrvatski jezik i književnost 

Naziv kolegija Jezične vježbe 2 

Status kolegija obvezni 

Godina 1 Semestar ljetni 

ECTS bodovi 5 

Nastavnik Ivka Brkić 
e-mail  
vrijeme konzultacija  

Suradnik / asistent  
e-mail  
vrijeme konzultacija  

Mjesto izvođenja nastave Odjel za kroatistiku i slavistiku 

Oblici izvođenja nastave Izlaganje, razgovor, rad u grupi, oluja ideja, individualni rad, rad na tekstu 

Nastavno opterećenje 
P+S+V 

2V 

Način provjere znanja i 
polaganja ispita 

Pismeni i usmeni ispit, vježbe 

Početak nastave  Završetak nastave  

Kolokviji 
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 

    

Ispitni rokovi 
1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 

    

Ishodi učenja 

Nakon uspješnog savladavanja kolegija studenti će moći: 
-primijeniti pravopisna pravila o pisanju stranih riječi u hrvatskom jeziku, malog 
i i velikog slova, kratica, kao i pravila o pisanju stranih riječi 
- prepoznati pravopisne znakove  
- definirati njihovu ulogu u hrvatskom jeziku 
- primijeniti pravila uporabe razgodaka u hrvatskom jeziku 
- objasniti jezične dvostrukosti na primjerima 
- primijeniti pravila o položaju enklitika u rečenici 

Preduvjeti za upis - 

Sadržaj kolegija 

Sadržaj kolegija Jezične vježbe 2 nastavlja se na građu obrađenu u kolegiju 
Jezične vježbe 1. U ljetnom će se semestru nastava i vježbe na ovom kolegiju 
usredotočiti na pravopisne znakove u hrvatskome standardnom jeziku i njihovu 
pravilnu upotrebu. Na početku semestra obradit će se jedna povijesno-jezična 
tema, ona o hrvatskoj leksikografiji, a dati će se i pregled najvažnijih jezičnih 
priručnika. Jedna dio kolegija bit će usmjeren i na aktualne pravopisne 
probleme i odstupanja, koji će se prikazati na različitim primjerima. U jednoj će 
se nastavnoj jedinici zaći u sintaktička pravila hrvatskoga standardnog jezika 
na primjeru pravilnog smještanja enkilitka u rečenici.  

Obvezna literatura 

Anić, Vladimir. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber, 1991. i kasnija 
izd. 
Babić, Stjepan, Božidar Finka i Milan Moguš. Hrvatski pravopis. Zagreb: 
Školska knjiga,1996. i kasnija  izdanja 
Težak, Stjepko i Stjepan Babić. Gramatika hrvatskoga jezika : priručnik za 
osnovno jezično obrazovanje. Zagreb: Školska knjiga, 2009 

Dopunska literatura 

Anić, Vladimir i  Josip Silić. Pravopis hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi Liber - 
Školska knjiga, 2001. 
Barić, E. i suautori. Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga,1995. i kasnija 
izdanja 

Internetski izvori - 

Način praćenja kvalitete Izvješće o izvedenoj nastavi, studentske ankete 

Uvjeti za dobivanje Uredno izvršenje svih zadanih obveza (pohađanje nastave, pisanje i izlaganje 
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potpisa  seminarskog rada, aktivnost i angažiranost na satu) 

Način bodovanja 
kolokvija/seminara/vježbi
/ispita 

Do 60 %               1  (nedovoljan)  
Od 60 do 75 %      2  (dovoljan)  
Od 75 do 85 %      3  (dobar)  
Od 85 do 95 %      4 (vrlo dobar) 
Od 95 do 100  %   5 (odličan) 

Način formiranja 
konačne ocjene 

Postotak ocjene: 
25% dolasci na vježbe  
25% ocjena iz pismenog ispita 
25% ocjena iz usmenog ispita 
25% angažiranost na nastavi  
Konačna se ocjena formira iz zbroja gore navedenih elemenata. 

Napomena  

 

Nastavne teme-predavanja 
Red. 
br. 

Datum Naslov Literatura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.      

15.    

 
Seminari 
Red. 
br. 

Datum Naslov Literatura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 
 
Vježbe 
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Red. 
br. 

Datum Naslov Literatura 

1.  
Uvodno predavanje: pregled rada po nastavnim jedinicama, 
pregled obvezne  i izborne literature, upute za rad na vježbama, 
studentske obveze 

 

2.  
Hrvatska leksikografija i hrvatski rječnici  i jezični priručnici – 
pregled  

 

3.  Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi, pisanje kratica  

4.  Pisanje velikog i malog slova, stranih riječi/posuđenica/tuđica  

5.  Razgodci: točka, upitnik, uskličnik, upitnik i uskličnik  

6.  Razgodci: zarez  

7.  Razgodci: točka-zarez, dvotočje, trotočje, višetočje  

8.  Razgodci: crtica i spojnica, navodnici i zagrade  

9.  Pravopisni i posebni znakovi: naglasci  

10.  Pravopisni i posebni znakovi: brojke  

11.  Upotreba prijedloga s/sa i k/ka  

12.  Neki pravopisni problemi i dvostrukosti I  

13.  Neki pravopisni problemi i dvostrukosti I  

14.  Enklitike i njihov položaj u rečenici  

15.  Zaključno predavanje: sinteza  

 
 

Nastavnik:  
 


