
 

УКРАЈИНСКИ ЈЕЗИК I 

за студијску групу Украјински језик и књижевност  

 

 

СПИСАК ИСПИТНИХ ПИТАЊА 

 

 

 

1. Карактеристике украјинског језика, основне сличности и разлике у односу на друге источнословенске језике. 
2.  Почеци писмености и књижевности на украјинском језику, први граматички описи и речници. 
3.    Границе украјинске језичке територије и њена унутрашња диференцијација (три основна дијалекта, њихове 
карактеристике). 
4. Нормативност и варијантност савременог језичког стандарда, социолингвистичка ситуација. 
5. Фонетика и фонологија као лингвистичке дисциплине. 
6. Инвентар гласова и инвентар правописних знакова у украјинском језику, њихов узајамни однос. 
7. Историјско-етимолошки и морфонолошки елементи украјинске графије. 
8. Говорни органи. 
9. Физички, физиолошки и лингвистички аспект проучавања гласова. 
10. Нивои фонетике. Сегментни ниво. 
11. Нивои фонетике. Суперсегментни ниво. 
12. Природа украјинског акцента. 
13. Појам фонеме. Фонолошки статус гласова: фонеме и алофони. 
14. Фонолошка парадигматика. Опозиције фонема. 
15. Дистинктивно обележје фонеме. 
16. Функције фонеме. 
17. Релевантне  опозиције фонема у украјинском језику. 
18. Принципи фонетског и фонематског транскрибовања текста. 
19. Позиционе фонетске промене. 
20. Комбинаторне фонетске промене. 
21. Акомодација. 
22. Фонетски закон.  
23. Компаративно-историјска метода у фонологији. 
24. Дистинктивна обележја у консонантском  подсистему украјинског језика. 
25.  Корелација звучности украјинских консонаната. 
26. Однос између звучних и безвучних сугласника у украјинском и српском језику.     
27. Корелација палаталности украјинских консонаната. 
28. Однос између меких и тведих сугласника у украјинском и српском језику.    
29. Консонантске опозиције по месту творбе у украјинском језику. 
30. Консонантске опозиције по начину творбе у украјинском језику. 
31. Комбинаторне фонетске промене: асимилација. Врсте  асимилација фонема. 
32. Асимилација по звучности у украјинском језику. 
33. Асимилација по мекоћи у украјинском језику. 
34. Асимилација по месту творбе у украјинском језику. 
35. Асимилација по начину творбе у украјинском језику. 
36. Прогресивне асимилације у украјинском језику. 
37. Прогресивне дисимилације у украјинском језику. 
38. Регресивне дисимилације у украјинском језику. 
39. Дијереза у украјинском језику. 
40. Епентеза у украјинском језику. 
41. Хаплологија у украјинском језику. 
42. Дуљење сугласника у украјинском језику. 
43. Метатеза у украјинском језику. 
44. Дистрибуција фонеме [б] у украјинском језику. 



45. Дистрибуција фонеме [м] у украјинском језику.  
46. Дистрибуција фонеме [п] у украјинском језику. 
47. Дистрибуција фонеме [в] у украјинском језику. 
48. Дистрибуција фонеме [ф] у украјинском језику. 
49. Дистрибуција фонеме [д] у украјинском језику. 
50. Дистрибуција фонеме [т] у украјинском језику. 
51. Дистрибуција фонеме [с] у украјинском језику. 
52. Дистрибуција фонеме [ц] у украјинском језику. 
53. Дистрибуција фонеме [л] у украјинском језику. 
54. Дистрибуција фонеме [н] у украјинском језику. 
55. Дистрибуција фонеме [дз] у украјинском језику. 
56. Дистрибуција фонеме [ж] у украјинском језику. 
57. Дистрибуција фонеме [ч] у украјинском језику. 
58. Дистрибуција фонеме [ш] у украјинском језику. 
59. Дистрибуција фонеме [дж] у украјинском језику. 
60. Дистрибуција фонеме [р] у украјинском језику. 
61. Дистрибуција фонеме [г] у украјинском језику. 
62. Дистрибуција фонеме [к] у украјинском језику. 
63. Дистрибуција фонеме [х] у украјинском језику. 
64. Дистрибуција фонеме [h] у украјинском језику. 
65. Дистрибуција фонеме [ј] у украјинском језику. 
66. Дистрибуција фонеме [д’] у украјинском језику. 
67. Дистрибуција фонеме [т’] у украјинском језику. 
68. Дистрибуција фонеме [з’] у украјинском језику.  
69. Дистрибуција фонеме [с’] у украјинском језику. 
70. Дистрибуција фонеме [ц’] у украјинском језику. 
71. Дистрибуција фонеме [л’] у украјинском језику. 
72. Дистрибуција фонеме [н’] у украјинском језику. 
73. Дистрибуција фонеме [дз’] у украјинском језику. 
74. Дистрибуција фонеме [р’] у украјинском језику. 
75. Дистрибуција консонаната у  речима страног порекла у украјинском језику. 
76. Консонатске групе у украјинском језику - иницијалне и финалне. 
77. Разлике у структуирању слога у украјинском и српском језику. 
78. Принципи транслитерације украјинских речи у српском језику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


