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Postotak primjene eučenja
OPIS PREDMETA
Student utvrđuje i proširuje temeljna znanja gramatike hrvatskoga jezika; upoznaje
se s leksikologijom; upoznaje funkcionalne stilove hrvatskoga književnoga jezika;
usustavljuje jezično znanje.
Nema ih

1. povezivati i raščlanjivati pravopisnu, pravogovornu, gramatičku, leksičku i
stilističku normu hrvatskoga standardnog jezika
2. kritički razmišljati o jezičnim pojavama u suvremenome hrvatskom jeziku i
rješavati jezične probleme
3. razlikovati i valjano primjenjivati funkcionalne stilove
4. primijeniti stečena jezična znanja za poboljšanje vlastite usmene i pismene
komunikacije
5. spoznati vrijednosti jezične kulture u praksi te razvijati svijest o potrebi
njegovanja i kultiviranja osobnoga jezičnog izraza
6. samostalno se koristiti jezikoslovnom literaturom
1. Jezik i govor. Jezična i govorna kultura. Funkcije jezika. 2. Hrvatski jezik i
hrvatski standardni jezik. 3. Višefunkcionalnost hrvatskoga standardnoga jezika. 4.
Jezičnostilska razina i oblikovanje teksta. 5. Pravogovorna i pravopisna norma. 6.
Gramatičke norme. 7. Morfološka pitanja: gramatičke kategorije, sklonidba,
sprezanje. 8. Sintaksa i norma. 9. Funkcionalni stilovi i sintaksa. 10. Leksički ustroj
hrvatskoga standardnoga jezika: raslojenost leksika, jezično posuđivanje, uporaba
i stilska vrijednost leksema. 11. Tuđice, posuđenice i usvojenice u hrvatskome
jeziku: uporaba i prilagodba hrvatskome književnojezičnom sustavu. 12. Stručno
nazivlje: nastanak i normiranje. 13. Tvorba riječi: teorijski i normativni problemi. 14.
Tvorbene dvojbe. 15. Tvorba riječi i pravopisna norma.
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Nazočnost na nastavi, aktivnost na nastavi, izrada seminarskoga rada, kolokviji.
Pismeni ispit (ako student ne položi kolokvije) uz mogućnost usmenoga ispita.
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Pravopisi
Vladimir Anić, Josip Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber – Školska knjiga,
Zagreb, 2001.
Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga,
Zagreb, 1990 (pretisak izdanja iz 1971.); promijenjena izdanja: 21994, 31995,
41996.
Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga,
Zagreb, 52000 (V., prerađeno izdanje).
Stjepan Babić, Božidar Finka, Milan Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga,
Zagreb, 62002, 72003, 82004.
Stjepan Babić, Milan Moguš, Hrvatski pravopis: usklađen sa zaključcima Vijeća za
normu hrvatskoga standardnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 12010, 22011.
Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis, Školska
knjiga, Zagreb, 2005.
Stjepan Babić, Sanda Ham, Milan Moguš, Hrvatski školski pravopis: usklađen sa
zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika, Školska knjiga,
Zagreb, 22008, 32009, 42112.
Lada Badurina, Ivan Marković, Krešimir Mićanović, Hrvatski pravopis, Matica
hrvatska, Zagreb, 12007, 22008.
Hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013., dostupno
i na pravopis.hr
Gramatike
Barić, E. i sur.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
Ham, S: Školska gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
Silić, J., Pranjković, I.: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta,
Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Težak, S., Babić, S.: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično
obrazovanje, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Rječnici
Rječnik hrvatskoga jezika, ur. Jure Šonje, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ i
Školska knjiga, Zagreb, 2000.
Klaić, B.: Rječnik stranih riječi, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1981.
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www.hjp.srce.hr
Jezikoslovni priručnici, savjetnici, časopisi
Katičić, R. (1986.). Novi jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb.
Kovačević, M. (1998.), Hrvatski jezik između norme i stila, Nakladni zavod Globus,
Zagreb.
Mihaljević, M. (1993.). Hrvatsko računalno nazivlje, Hrvatska sveučilišna naklada,
Zagreb.
Oraić Tolić, D. (2011.). Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za
suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb.
Škiljan, D. (2000.). Javni jezik, Antibarbarus, Zagreb.
Težak, S. (2004.). Hrvatski naš (ne)podobni, Školske novine, Zagreb.
Težak, S. (1995.). Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb.
Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Hrvatsko filološko društvo,
Zagreb.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopisi_podrucje&id_podrucje=49 (Portal
znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, područje jezikoslovlja)
http://www.facebook.com/pages/Casopis-Jezik/113657748671600
http://soundcloud.com/ecipecireci (Eci, peci – reci! Jezični savjeti na Radio
Osijeku, ur. Sanda Ham)
http://jezicnisavjetnik.mojblog.hr, anonimni bloger Scorpy (Stitch)
http://nepismeni.bloger.hr, jezični blog Povlačenje za jezik
http://savjetnik.ihjj.hr, jezični savjeti Instituta za jezik i jezikoslovlje
http://rnz.hrt.hr/index.php (1. program Hrvatskoga radija, emisija Govorimo
hrvatski)
Konzultacije, razgovor, aktivno sudjelovanje, kolegijalna evaluacija
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