
Београдска дефектолошка школа 
Вол. 20 (1), бр. 58, 31-45, 2014. 

 
УДК 376.33 

Примљено: 20.1.2014. 
Оригинални научни чланак

СПЕЦИФИЧНОСТ СЕМАНТИЧКОГ ИЗРАЗА  
КОД ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ УЧЕНИКА*

Надежда Димић, Маријета Мандарић, Љубица Исаковић

Универзитет у Београду,  
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Oш тећење слу ха иза зи ва број не по сле ди це, од ко јих је нај и зра зи ти ја не-
пра вил но раз ви јен го вор. По ред ути ца ја на раз вој го во ра и је зи ка, оште ће ње 
слу ха не га тив но ути че и на раз вој ми шље ња. У усло ви ма оште ће ног слу ха 
оте жа но је фор ми ра ње од ре ђе них мен тал них функ ци ја као што су пред ста-
ве, пам ће ње, пој мов но ми шље ње. Сто га је код глу ве и на глу ве де це зна чај но 
оте жа но усва ја ње но вих ре чи и њи хо во аде кват но по ве зи ва ње са зна че њем, 
као и раз у ме ва ње зна чењ ских од но са ме ђу ре чи ма.

Оп шти циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња био је да се ис пи та спе ци фич-
ност се ман тич ког из ра за код глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ ског 
уз ра ста. По себ ни ци ље ви су би ли да се ис пи та по ве за ност из ме ђу уз ра ста 
уче ни ка, сте пе на оште ће ња слу ха, оце не из срп ског је зи ка, по ла уче ни ка и 
спе ци фич но сти се ман тич ког из ра за глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ-
ског уз ра ста.

Узо рак ис тра жи ва ња су чи ни ла 34 глу ва и на глу ва уче ни ка уз ра ста од 
IV до VI II раз ре да ко ји по ха ђа ју Основ ну шко лу за оште ће не слу хом-на глу ве 
„Сте фан Де чан ски” у Бе о гра ду. Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је 
Се ман тич ки тест (С. Вла ди са вље вић).

До би је ни ре зул та ти по ка за ли су да глу ви и на глу ви уче ни ци има ју про-
бле ма у раз у ме ва њу и упо тре би од ре ђе них ка те го ри ја ре чи као што су хо мо-
ни ми, ан то ни ми, си но ни ми и ме то ни ми. Ка да су у пи та њу хо мо ни ми уче-
ни ци нај че шће по зна ју са мо јед но зна че ње и то кон крет но. Ка да су у пи та њу 
ан то ни ми уче ни ци че сто не зна ју од го ва ра ју ћу име ни цу су прот ног зна че ња 
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па се слу же од го ва ра ју ћим при де ви ма или гла го ли ма. Уче ни ци су по ка за ли 
нај сла би ји успех при ли ком ис пи ти ва ња по зна ва ња си но ни ма. Ка да су у пи-
та њу ме то ни ми уче ни ци по зна ју пре не се на зна че ња за оне ре чи уз ко је се че-
сто ве зу ју од ре ђе не сте ре о тип не осо би не. Утвр ђе но је да по сто ји де ли ми чан 
ути цај уз ра ста уче ни ка, сте пе на оште ће ња слу ха и успе ха из срп ског је зи ка 
на се ман тич ки из раз глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ ског уз ра ста. 
Ути цај по ла уче ни ка на се ман тич ки из раз ни је утвр ђен.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: глу ви и на глу ви уче ни ци, се ман тич ки из раз, хо мо ни ми, ан-
то ни ми, си но ни ми, ме то ни ми

УВОД

Чу ло слу ха је од из у зет ног зна ча ја за са вре ме ног чо ве ка. Оште ће-
ње слу ха иза зи ва број не по сле ди це, од ко јих је нај и зра зи ти ја на ру шен 
раз вој го во ра и је зи ка. Услед не мо гућ но сти пра вил ног пер це пи ра ња 
аку стич ких ути са ка из спо ља шње сре ди не де ца оште ће ног слу ха има ју 
сма ње не спо соб но сти ими ти ра ња го во ра око ли не, услед че га се ја вља ју 
про бле ми у раз во ју го во ра и ко му ни ка ци ји, у ин те лек ту ал ном раз во ју и 
по на ша њу, у мо гућ но сти сти ца ња но вих зна ња (Ди мић, 2002).

По ред ути ца ја на раз вој го во ра и је зи ка, оште ће ње слу ха не га тив но 
ути че и на раз вој ми шље ња. Пре ма Осто јић (2004) код глу ве и на глу ве 
де це услед оште ће ног слу ха и не раз ви је ног го во ра ми шље ње се фор ми-
ра на спе ци фи чан на чин ко ји се раз ли ку је од на чи на на ко ји се фор ми-
ра код де це ко ја чу ју. Ра до ман (2003) ис ти че да се у усло ви ма оште ће-
ног слу ха оте жа но фор ми ра ју од ре ђе не мен тал не функ ци је као што су 
пред ста ве, пам ће ње, пој мов но ми шље ње. 

Код глу ве и на глу ве де це зна чај но је оте жа но усва ја ње но вих ре чи и 
њи хо во аде кват но по ве зи ва ње са зна че њем. Код де те та ко је чу је у исто 
вре ме се ства ра ју ви зу ел не и аку стич ке сли ке пред ме та и оне се ме ђу-
соб но ла ко по ве зу ју. Код глу ве и на глу ве де це по јам о све ту око се бе се 
фор ми ра са мо на осно ву ви зу ел них сли ка, што има не га ти ван ути цај на 
фор ми ра ње њи хо вог во ка бу ла ра (Ди мић, Иса ко вић, 2006).

Услед оте жа ног усва ја ња ре чи, реч ник глу ве и на глу ве де це се фор-
ми ра на спе ци фи чан на чин. Ре чи ко је де ца оште ће ног слу ха пер ци пи ра-
ју че сто су не ја сне и због то га не мо гу би ти схва ће не. Уко ли ко зна че ње 
ре чи ни је схва ће но, она се не мо же ни ак тив но упо тре би ти (Ђо ко вић, 
2004).  

Усва ја ње зна че ња ре чи по чи ње вр ло ра но. Из ме ђу дру гог и че твр тог 
ме се ца одој чад ре а гу ју на зна че ња раз ли чи тих то но ва гла са. Око ше стог 
ме се ца по чи њу да ве зу ју раз ли чи те ис ка зе са од го ва ра ју ћим си ту а ци-
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ја ма. У то вре ме пре по зна ју и не ке по је ди нач не ре чи као што су име на 
чла но ва по ро ди це и ре чи по пут „не“. Пред крај пр ве го ди не ве ћи на де це 
раз у ме не ко ли ко ре чи. Од тре нут ка из го ва ра ња пр ве ре чи по чи ње рав-
но ме ран лек сич ки раз вој у раз у ме ва њу и у про из во ђе њу го во ра. Ипак, 
за раз ли ку од фо но ло ги је и гра ма ти ке чи ји се раз вој за вр ша ва у пе ри о ду 
ка да де ца уђу у ти неј џер ске го ди не, раз вој се ман ти ке се на ста вља и тра-
је чи та вог жи во та. Увек се ја вља ју но ве ре чи ко је тре ба на у чи ти и но ви 
све то ви зна че ња ко је тре ба ис тра жи ти (Кри стал, 1996).

Де ца не уче ре чи са њи хо вим го то вим зна че њем, већ то ком раз во ја 
са ми по сте пе но от кри ва ју шта она зна че. У том про це су че сто пра ве гре-
шке. Пре ма Кри стал (1996) три нај че шћа ти па гре ша ка ко ји се ја вља ју 
то ком дру ге и тре ће го ди не су сле де ће:

1. Хи пе рек стен зи ја – На ста је ка да де те про ши ру је зна че ње ре чи 
при ме њу ју ћи је за озна ча ва ње дру гих обје ка та ко ји де ле од ре-
ђе но обе леж је са објек том на ко ји се реч за и ста од но си. Та ко 
нпр. реч „пас“ ко ри сте и за озна ча ва ње дру гих жи во ти ња или реч 
„ме сец“ за озна ча ва ње свих окру глих пред ме та.

2. Хи по ек стен зи ја – На ста је ка да де те од ре ђе ну реч упо тре бља ва у 
ужем зна че њу од зна че ња ко је та реч има у је зи ку. Та ко реч „пас“ 
де те ко ри сти са мо за озна ча ва ње по ро дич ног пса или реч ци пе ла 
са мо да озна чи сво је лич не ци пе ле.

3. Рас па ре ње – На ста је ка да де те ко ри сти реч на пот пу но по гре шан 
на чин, при том ни је ја сно ка ко је до шло до по гре шне асо ци ја ци-
је. Нпр. де те ка же трак тор уме сто те ле фон. 

По ред то га што ре чи има ју по је ди нач на зна че ња, она и ме ђу соб но 
сто је у ра зним зна чењ ским од но си ма. Нај ва жни ји зна чењ ски од но си 
пре ма Бу гар ском (1995) су:

1. хо мо ни ми ја – по ја ва по сто ја ња ре чи истих по гла сов ном скло пу, 
че сто истих и у пи са њу, а раз ли чи тог зна че ња. Та кве ре чи се зо ву 
хо мо ни ми;

2. си но ни ми ја – по ја ва по сто ја ња ре чи истог зна че ња а раз ли чи тог 
об ли ка. Та кве ре чи се зо ву си но ни ми;

3. ан то ни ми ја – по ја ва по сто ја ња ре чи су прот них зна че ња. Та кве 
ре чи се зо ву ан то ни ми;

4. хи по ни ми ја – по ја ва свр ста ва ња ре чи у хи је рар хиј ски устро је не 
зна чењ ске кла се са над ре ђе ним чла но ви ма (хи пе ро ни ми ма) и 
под ре ђе ним чла но ви ма (хи по ни ми ма). 

Јед на реч мо же да има основ но и пре не се но зна че ње. Пре не се но 
зна че ње на ста је ка да реч од ре ђе ног кон крет ног зна че ња до би је се кун-
дар но зна че ње пу тем ме та фо рич ног пре но са ко ји се од ви ја у ра зним 
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прав ци ма али та ко да ве за са основ ним зна че њем оста не ви дљи ва. Уко-
ли ко се ра ди о пре но си по бли ској пој мов ној ве зи та да го во ри мо о по ја-
ви ко ја се на зи ва ме то ни ми ја (Бу гар ски, 1995).

Глу ва и на глу ва де ца не ма ју спо соб ност син те ти зи ра ња (ана ли за до-
ми ни ра над син те зом), као ни сор ти ра ња и гру пи са ња ре чи пре ма од ре-
ђе ном зна че њу. Они сва ку реч уче изо ло ва но, што је усло вље но до ми на-
ци јом ви зу ел ног фак то ра. Са вић (1984) на во ди да глу ви оста ју на „пр-
вом сиг нал ном си сте му“ по Па вло ву и да код њих реч не по ста је „сиг нал 
сиг на ла“.

Зна чењ ски од но си ме ђу ре чи ма код глу вих и на глу вих уче ни ка

Глу ва и на глу ва де ца има ју по те шко ће да по ве жу ре чи са њи хо вим 
зна че њем тј. да усво је основ но зна че ње ре чи, а још ве ће по те шко ће има-
ју ка да се ра ди о раз у ме ва њу зна чењ ских од но са ме ђу ре чи ма.

Ни во раз ви је но сти од ре ђе них ка те го ри ја ре чи као што су хо мо ни-
ми, си но ни ми, ан то ни ми и ме то ни ми ука зу је на то ко ји об лик ми шље ња 
се по ја вио код де те та или се ни је по ја вио и да ли је де те спо соб но да се 
при бли жи пра вом зна че њу пре ко срод них ре чи. Раз ви је ност на ве де них 
ка те го ри ја ре чи по ка зу је ко ли ки је оп сег је зич ких асо ци ја ци ја де те та 
(Ко стић, Вла ди са вље вић, По по вић, 1983). Са вић (1984) ис ти че да бо гат-
ство је зич ких асо ци ја ци ја ства ра мо гућ ност за пре ва зи ла же ње је зич ких 
не до ста та ка и за о ста ја ња.

Се ман тич ки раз вој код глу вих и на глу вих уче ни ка су ис пи ти ва-
ле Па пић и Илић (пре ма Са вић, 1984) уз по моћ Се ман тич ког те ста 
С. Вла ди са вље вић. Ис пи ти ва ле су по зна ва ње хо мо ни ма, ан то ни ма, 
си но ни ма и ме то ни ма. Ре зул та ти су по ка за ли да су хо мо ни ми нај ра-
зви је ни ја ка те го ри ја ре чи код глу ве и на глу ве де це. Ипак по ка за ло се 
да глу ва де ца углав ном по зна ју кон крет но зна че ње хо мо ни ма док ап-
стракт но не зна ју, та ко су нпр. за реч „сто“ че сто на во ди ли кон крет но 
зна че ње - пред мет, а рет ко и ап стракт но зна че ње – број. Ан то ни ми су 
уче ни ци ма би ли ра зу мљи ви, али и ту су ре зул та ти би ли бо љи за кон-
крет не ре чи. Си но ним не ре чи су за де цу би ле нај те же, нај ве ро ват ни је 
за то што су изо ло ва но на у че не тј. де те ни је на у чи ло да се да ти по јам 
мо же и на дру га чи ји на чин ис ка за ти. Ме то ни ми су би ли нај те жи за де-
цу јер су за си ће ни ап стракт ним зна че њем, де ца су нај че шће на во ди ла 
са мо њи хо ве спо ља шње ка рак те ри сти ке, нпр. зла то су схва та ли као сјај 
а не као вред ност.

Ко ва че вић Га ври ло вић (2002) је ис пи ти ва ла ни во раз ви је но сти ан-
то ни ма код глу ве и на глу ве де це пред школ ског уз ра ста и де це ко ја чу-
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ју истог уз ра ста, уз по моћ суб те ста - ан то ни ми Се ман тич ког те ста С. 
Вла ди са вље вић. Утвр ђе но је да глу ва и на глу ва де ца зна чај но за о ста ју у 
ни воу раз ви је но сти ан то ни ма у по ре ђе њу са вр шња ци ма ко ји чу ју. Обе 
гру пе ис пи та ни ка су би ле нај у спе шни је у слу ча је ви ма ка да су ан то ни ми 
би ле име ни це по зна те из сва ко днев ног жи во та као што су: дан, ју тро, 
му шка рац. С дру ге стра не по јам се тва био је не по знат и јед ној и дру гој 
гру пи ис пи та ни ка. 

Isa ko vić и Ko va če vić (2009) ис ти чу да су не а де кват ни ре зул та ти 
глу вих и на глу вих уче ни ка у окви ру се ман тич ких те сто ва узро ко ва ни 
оскуд ним је зич ким са зна њем, кон крет но шћу и не раз ви је ним је зич ким 
асо ци ја ци ја ма. У ис тра жи ва њи ма се до би ја ве ли ки број не а де кват них 
од го во ра спе ци фич них за глу ву и на глу ву де цу. Ка да се по сма тра раз ви-
је ност по је ди них ка те го ри ја је зич ког ми шље ња, до би је ни ре зул та ти ука-
зу ју на то да се нај бо ље раз ви ја ју асо ци ја ци је по ла ри те та, тј. ан то ни ма и 
то пре ко оних ре чи за ко је не по сто ји дру га чи ји из бор, ко је су од раз кон-
крет них пој мо ва, нпр. му шка рац-же на, дан-ноћ, ју тро-ве че, улаз-из лаз. 
За ре чи ко је озна ча ва ју ап страк ци ју, нпр. жи вот-смрт, здра вље-бо лест, 
сре ћа-ту га де ца че сто не ма ју пра ву реч за од го вор, већ је тра же у при-
де ви ма, гла го ли ма и дру гим опи сним ре чи ма ко је не ма ју ап стракт но 
зна че ње. На кон ан то ни ма, раз ви ја се спо соб ност из на ла же ња ве ћег бро-
ја зна че ња уну тар јед не ре чи, ре чи хо мо ни ма, ко ја се ка рак те ри ше исто-
вет ном фо нет ско-фо нем ском струк ту ром. По се бан про блем у окви ру 
ове ка те го ри је ре чи пред ста вља ле су ре чи: кош, ко ји уче ни ци нај че шће 
по ве зу ју са пој мом ко шар ка; за тим реч суд-ка зна, раз вод муж-же на, иде 
за твор и по јам бра на-од бра на, бра ни, бо ле стан (уоче но је не ра зу ме ва-
ње зна че ња те под сти цај не ре чи). За ре чи си но ни ме, услед не раз ви је ног 
ак тив ног реч ни ка, глу ва и на глу ва де ца ве о ма те шко на ла зе дру га чи ји 
на зив за по ну ђе ну реч. Че сто и оно што ка жу ни је пра ви си но ним, већ 
су то ре чи ко је има ју не што за јед нич ко са под сти цај ном ре чи. Због кон-
крет ног на чи на ми шље ња глу ви и на глу ви уче ни ци по чи њу да на бра ју 
раз ли чи те ре чи, ко је чи не са др жај за да тог пој ма, кон кре ти зу ју га (со ба-
днев на со ба, спа ва ћа со ба, би бли о те ка; ме та-ме так, цр но, круг-у окви ру 
зна ков ног је зи ка; ис тра жи вач-чо век тра жи на ђе, чо век тра жи не што-у 
окви ру зна ков ног је зи ка) уме сто да пру же са свим дру га чи ју реч ко ја 
у су шти ни зна чи исто што и реч под сти цај. Та ко ђе, ло ши је ре зул та те 
оства ре не у окви ру ове ка те го ри је ре чи ауто ри по ве зу ју и са ка рак те ри-
сти ка ма зна ков ног је зи ка ко ји је си ро ма шан и ко ји оби лу је си но ни ми ма 
(исти знак че сто се упо тре бља ва за ви ше раз ли чи тих пој мо ва), па ло ши ја 
раз ви је ност зна ков ног је зи ка у овој ка те го ри ји ре чи узро ку је и ло ши ји 
го вор но-пој мов ни ста тус уче ни ка). 
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 Isa ko vić, Di mić и Po lo vi na (2011) су ис пи ти ва ле сте пен усво је но сти 
ме то ни ма у окви ру го вор ног и зна ков ног из ра за. До шле су до за кључ ка 
да ме то ни ми пред ста вља ју те шко ћу јер глу ва де ца основ но школ ског уз-
ра ста још увек не ма ју до вољ но раз ви јен овај об лик је зич ког ми шље ња. 
Ме ђу тим, уоче но је да глу ви уче ни ци бо ље раз у ме ју пре не се но зна че ње 
оних ре чи (пој мо ва) са ко ји ма се сва ко днев но у школ ском ра ду су сре ћу. 
То се од но си на кон крет не пој мо ве, тј. ка рак те ри сти ке жи во ти ња (пуж, 
зми ја, ли си ца, зец-на ко ји ма се ра ди од нај ра ни јег, пред школ ског уз ра-
ста, кроз пр ве пе сми це, бај ке, ба сне...). До шле су до за кључ ка да се са 
уз ра стом го вор ни и зна ков ни вид из ра жа ва ња ме ђу соб но из јед на ча ва ју 
и под јед на ко успе шно ко ри сте. Мо же мо ре ћи да бо ља раз ви је ност зна-
ков ног је зи ка ути че на бо ља по стиг ну ћа глу вих уче ни ка у окви ру го вор-
ног об ли ка из ра жа ва ња.

Di mić и Isa ko vić (2008) су ис пи ти ва ле сте пен усво је но сти ан то ни-
ма за да тих име ни ца, гла го ла, при де ва и при ло га. При ли ком ре ша ва ња 
на ве де них зах те ва код глу вих и на глу вих уче ни ка мла ђег уз ра ста уочен 
је ве ћи број за да та ка без од го во ра, Тај вид од го во ра се сма тра нај не ра-
зви је ни јим и нај че шће се ја вља код ис пи та ни ка чи ји је го вор тек у раз-
вит ку, на во де ауто ри. Број из о ста вље них од го во ра зна чај но се сма њу је 
на ста ри јим уз ра сти ма. По зна ва ње ан то ни ма име ни ца је пред ста вља ло 
нај ве ћи про блем. По ја ви ло се мно штво ка рак те ри стич них од го во ра, ко-
ји су се по на вља ли из раз ре да у раз ред (мла дост – ни је мла дост, ста ри; 
жа лост – ве се ло, сме шно; љу бав – ни је љу бав, раз вод). При на во ђе њу 
су прот ног зна че ња гла го ла уоче ни су од го во ри: за бо ра ви ти – се тио се, 
зна ти; до ћи- до ви ђе ња, бе жи; во ле ти – ни је во лим). Нај че шћи од го вор 
на за да ти при дев ве ли ки је ни зак, по ја вио се и од го вор - до бар, док су на 
при лог ра ни је уче ни ци од го ва ра ли – по сле под не, уве че.

МА ТЕ РИ ЈАЛ И МЕ ТОД

Оп шти циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња био је да се ис пи та спе ци фич-
ност се ман тич ког из ра за код глу вих и на глу вих уче ни ка основ но школ-
ског уз ра ста. 

По себ ни ци ље ви су би ли да се ис пи та по ве за ност из ме ђу уз ра ста 
уче ни ка, сте пе на оште ће ња слу ха, оце не из срп ског је зи ка, по ла уче-
ни ка и спе ци фич но сти се ман тич ког из ра за глу вих и на глу вих уче ни ка 
основ но школ ског уз ра ста.
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Узо рак

Узо рак ис тра жи ва ња су чи ни ла 34 глу ва и на глу ва уче ни ка од  IV до 
VI II раз ре да ко ји по ха ђа ју Основ ну шко лу за оште ће не слу хом-на глу ве 
„Сте фан Де чан ски” у Бе о гра ду.

Пре ма уз ра сту у узор ку је би ло 6 уче ни ка IV раз ре да, 7 уче ни ка V 
раз ре да, 5 уче ни ка VI раз ре да, 6 уче ни ка VII раз ре да и 10 уче ни ка VI II 
раз ре да.

Ка да је у пи та њу сте пен оште ће ња слу ха, пре ма кла си фи ка ци ји 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, у узор ку је био 1 уче ник са бла гим 
оште ће њем слу ха (26-40 dB), 2 уче ни ка са уме ре но те шким оште ће њем 
слу ха (56-70 dB), 14 уче ни ка са те шким оште ће њем слу ха (71-90 dB) и 9 
уче ни ка са ве о ма те шким оште ће њем слу ха (пре ко 90 dB).

Пре ма успе ху из срп ског је зи ка би ло је 13 уче ни ка са оце ном пет, 
10 уче ни ка са оце ном че ти ри, 8 уче ни ка са оце ном три и 3 уче ни ка са 
оце ном два.

Пре ма по лу би ло је 16 уче ни ка му шког по ла и 18 уче ни ка жен ског 
по ла.

Ин стру мент

Као ин стру мент ис тра жи ва ња ко ри шћен је се ман тич ки тест (С. Вла-
ди са вље вић). Се ман тич ки тест се са сто ји од че ти ри ка те го ри је ре чи по-
мо ћу ко јих се ис пи ту је по зна ва ње њи хо вог зна че ња и ак тив не упо тре бе. 
Те ка те го ри је су: хо мо ни ми, ан то ни ми, си но ни ми и ме то ни ми. Сва ка 
ка те го ри ја ре чи са др жи по де сет име ни ца ко је пред ста вља ју под сти цај-
не ре чи за от кри ва ње раз ли чи тих зна че ња или из на ла же ње од го ва ра ју-
ћих ре чи.  

Тест се оце њу је та ко што се по зи тив ни од го во ри об ра ђу ју кван ти-
та тив но и ква ли та тив но, док не га тив ни од го во ри не ула зе у скор. Сва ки 
по зи ти ван од го вор вред ну је се јед ним по е ном, а сва ки по зи ти ван до дат-
ни од го вор се бе ле жи у за гра ди као до дат ни број по е на за ви сно од бро ја 
от кри ве них зна че ња или из на ђе них ре чи. Је ди но код ан то ни ма не ма до-
дат них по е на јер се оче ку је са мо је дан пра ви од го вор на сва ку од де сет 
под сти цај них ре чи. Ре зул та ти се са би ра ју за сва ку ка те го ри ју по себ но, а 
за тим се са би ра ју ре зул та ти све че ти ри ка те го ри је ка ко би се до био уку-
пан скор. С об зи ром да тест има че тр де сет под сти цај них ре чи, из оства-
ре ног ре зул та та се мо же ви де ти на ко ли ко под сти цај них ре чи је де те 
од го во ри ло (пр ви број), ко ли ко но вих зна че ња или ре чи је от кри ло (број 
у за гра ди) и ко ли ки је укуп ни скор на те сту (збир прет ход на два бро ја).
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РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА

Табела 1 – Успех ученика на Семантичком тесту

хомоними антоними

1) суд 0,26 (0,09) 1) живот 0,49
2) сто 1 (0,76) 2) здравље 0,65
3) кош 0,74 (0,03) 3) срећа 0,62
4) пол 0,76 (0,06) 4) улаз 0,68
5) време 0,97 (0,5) 5) дан 0,93
6) брана 0 6) јутро 0,62
7) политика 0,32 (0,06) 7) младост 0,84
8) борба 0,53 8) мушкарац 0,85
9) нада 0,59 (0,12) 9) сетва 0
10) земља 0,94 (0,26) 10) љубав 0,28

укупно 6,12 (1,88) укупно 5,94

синоними метоними

1) врт 0,41 1) пуж 0,97
2) соба 0 2) злато 0,03
3) дом 0,97 3) змија 0,94
4) мета 0 4) срна 0,09 (0,03)
5) сат 0,53 5) цвет 0,82
6) ђак 0,76 6) кап 0,74
7) истраживач 0,01 7) вашар 0,06
8) пут 0,76 8) лисица 0,47 (0,03)
9) дивота 0,15 9) стена 0,5
10) снага 0,44 (0,03) 10) зец 0,97 (0,06)

укупно 4,04 (0,03) укупно 5,59 (0,12)

У та бе ли 1 при ка зан је успех уче ни ка на Се ман тич ком те сту. Уче ни-
ци су би ли нај у спе шни ји на пр вом за дат ку - ис пи ти ва ње по зна ва ња хо-
мо ни ма (про сек 6,12 – 1,88 ука зу је на то да су уче ни ци у про се ку на ве ли 
јед но зна че ње за 6,12 од 10 под сти цај них ре чи и да су на ве ли до дат но 
зна че ње за 1,88 под сти цај них ре чи); за тим на дру гом за дат ку – ис пи-
ти ва ње по зна ва ња ан то ни ма (уче ни ци су у про се ку на ве ли ан то ни ме за 
5,94 од 10 под сти цај них ре чи); па на че твр том за дат ку - ис пи ти ва ње 
по зна ва ња ме то ни ма (про сек 5,59 - 0,12 ука зу је на то да су уче ни ци у 
про се ку на ве ли по јед но пре не се но зна че ње за 5,59 од 10 под сти цај них 
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ре чи и да су на ве ли до дат но пре не се но зна че ње за 0,12 под сти цај них ре-
чи); а нај ма ње су би ли успе шни на тре ћем за дат ку – ис пи ти ва ње по зна-
ва ња си но ни ма (про сек 4,04 - 0,03 ука зу је на то да су уче ни ци у про се ку 
на ве ли по је дан си но ним за 4,06 од 10 под сти цај них ре чи и да су на ве ли 
до дат ни си но ним за 0,13 под сти цај них ре чи).

На пр вом за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња хо мо ни ма, уче ни ци су би ли 
нај у спе шни ји при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „сто», а нај ма ње успе-
шни при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „бра на» (ни је дан уче ник ни је на-
вео зна че ње ове ре чи). На овом за дат ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли 
сле де ћа зна че ња ре чи: за под сти цај ну реч „суд» не ко ли ко уче ни ка су на-
ве ли зна че ње чи ни ја или су по ку ша ли да об ја сне зна че ње су да као уста но-
ве; за „сто» на во ди ли су зна че ња пред мет и број; за „кош» – пред мет ко ји 
се ко ри сти у ко шар ци; за пол – му шки, жен ски, ма ли број уче ни ка је на-
вео се вер ни, ју жни; за „вре ме» – на во ди ли су вре мен ске при ли ке, а ма њи 
број уче ни ка вре ме у зна че њу про то ка вре ме на; за „по ли ти ка» – на во ди ли 
су но ви не, не ко ли ко уче ни ка по ку ша ло је да об ја сни зна че ње по ли ти ке 
као про фе си је; за „бор ба» на во ди ли су зна че ње ту ча; за „на да» – жен ско 
име, не ко ли ко уче ни ка је на ве ло зна че ње на да ти се; за „зе мља» на во ди ли 
су зна че ња тло, пла не та, а не ко ли ко уче ни ка и зна че ње др жа ва.

На дру гом за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња ан то ни ма, уче ни ци су би-
ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч „дан», а нај ма ње 
успе шни при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч „се тва» (ни је дан уче ник 
ни је на вео та чан ан то ним за  на ве де ну под сти цај ну реч). На овом за дат-
ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли тач не од го во ре за под сти цај не ре чи 
„дан», „мла дост», „му шка рац», „улаз», док су за под сти цај не ре чи „ју-
тро», „сре ћа», „здра вље», „жи вот» и „љу бав» че сто на во ди ли де ли мич но 
тач не од го во ре - уме сто од го ва ра ју ћих име ни ца на во ди ли су од го ва ра-
ју ће при де ве или гла го ле.

На тре ћем за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња си но ни ма, уче ни ци су 
би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња си но ни ма за реч „дом», а нај-
ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња си но ни ма за ре чи „со ба» и „ме та» 
(ни је дан уче ник ни је на вео си но ни ме за на ве де не под сти цај не ре чи). На 
овом за дат ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли сле де ће од го во ре: врт – ба-
шта; дом – ку ћа; сат – час;  ђак – уче ник; пут – ули ца; сна га – јак (ја чи-
на). За под сти цај ну реч „сна га» не ки уче ни ци су на ве ли два си но ни ма.

На че твр том за дат ку, ис пи ти ва ње по зна ва ња ме то ни ма, уче ни ци су 
би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња за реч „зец“ 
и „пуж“, а нај ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња 
за реч „зла то“. На овом за дат ку уче ни ци су нај че шће на во ди ли сле де ћа 
пре не се на зна че ња: за под сти цај ну реч „пуж“ – спор; за „зми ја“ – опа-
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сна; за „ср на“ – не ко ли ко уче ни ка је на ве ло не жна или пла шљи ва; за 
„цвет“ – леп, за „кап“ – ма ло; за „ли си ца“ – лу ка ва; за „сте на“ – твр да или 
чвр ста; за „зец“ – брз. За под сти цај не ре чи „ср на“ „ли си ца“ и „зец“ не ки 
уче ни ци су на ве ли по два пре не се на зна че ња.

Табела 2 – Успех ученика према узрасту

узраст AС СД број испитаника

IV разред 20,25 6,9 6

V разред 19,79 6,56 7

VI разред 23,5 5,52 5

VII разред 28,75 6,92 6

VIII разред 25,65 8,02 10
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста:

ас2 : ас4 => t=-2,40 (p=0,04) df=11

У та бе ли 2 при ка зан је успех уче ни ка раз ли чи тог уз ра ста на Се ман-
тич ком те сту, као и ре зул та ти ста ти стич ког те ста за утвр ђи ва ње ста ти-
стич ке зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Ста ти стич ки зна чај на раз ли-
ка на ни воу p=0,04 уоче на је при ли ком по ре ђе ња ре зул та та уче ни ка V 
раз ре да и уче ни ка VII раз ре да. Пре ма оства ре ним про сеч ним ре зул та-
ти ма, нај бо љи успех су по ка за ли уче ни ци VII раз ре да, за тим уче ни ци 
VI II раз ре да, сла би ји успех су по ка за ли уче ни ци VI раз ре да, па уче ни ци 
IV раз ре да, а нај сла би ји успех су по ка за ли уче ни ци V раз ре да.

Табела 3 – Успех ученика према степену оштећења слуха

степен оштећења слуха AС СД број испитаника

благо 37,5 0 1

умерено тешко 27,5 7,78 2

тешко 23,36 5,7 14

веома тешко 23,61 6,61 9
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста:

ас1 : ас3 => t=2,40 (p=0,03) df=13

У та бе ли 3 при ка зан је успех уче ни ка раз ли чи тог сте пе на оште ће ња 
слу ха на Се ман тич ком те сту, као и ре зул та ти ста ти стич ког те ста за утвр-
ђи ва ње ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Ста ти стич ки 
зна чај на раз ли ка на ни воу p=0,03 уоче на је при ли ком по ре ђе ња ре зул-
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та та уче ни ка са бла гим оште ће њем слу ха и уче ни ка са те шким оште ће-
њем слу ха. Пре ма оства ре ним про сеч ним ре зул та ти ма, нај бо љи успех је 
по ка зао уче ник са бла гим оште ће њем слу ха, за тим уче ни ци са уме ре но 
те шким оште ће њем слу ха, па уче ни ци са ве о ма те шким оште ће њем слу-
ха, а нај сла би ји успех су по ка за ли уче ни ци са те шким оште ће њем слу ха.

Табела 4 – Успех ученика према успеху из српског језика

успех из српског језика AС СД број испитаника

оцена 5 27,08 7,31 13

оцена 4 23,9 7,2 10

оцена 3 20,25 6,08 8

оцена 2 17,83 6,83 3
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста:

ас1 : ас3 => t=2,21 (p=0,04) df=19

У та бе ли 4 при ка зан је успех уче ни ка пре ма успе ху из срп ског је зи-
ка на Се ман тич ком те сту, као и ре зул та ти ста ти стич ког те ста за утвр ђи-
ва ње ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Ста ти стич ки зна-
чај на раз ли ка на ни воу p=0,04 уоче на је при ли ком по ре ђе ња ре зул та та 
уче ни ка са оце ном 5 из срп ског је зи ка и уче ни ка са оце ном 3 из срп ског 
је зи ка. Пре ма оства ре ним про сеч ним ре зул та ти ма, нај бо љи успех су по-
ка за ли уче ни ци са оце ном 5 из срп ског је зи ка, за тим уче ни ци са оце ном 
4 из срп ског је зи ка, па уче ни ци са оце ном 3 из срп ског је зи ка, а нај сла-
би ји упех су по ка за ли уче ни ци са оце ном 2 из срп ског је зи ка.

Табела 5 – Успех ученика према полу

пол AС СД број испитаника

мушки пол 24,8 7,17 16

женски пол 22,8 7,67 18
Статистички значајни резултати поређења путем т-теста

разлика није статистички значајна.
 

 У та бе ли 5 при ка зан је успех уче ни ка раз ли чи тог по ла на Се ман тич-
ком те сту, као и ре зул тат ста ти стич ког те ста за утвр ђи ва ње ста ти стич ке 
зна чај но сти раз ли ка из ме ђу гру па. Уче ни ци му шког по ла су по сти гли 
не што бо љи про сеч ни ре зул тат у од но су на уче ни ке жен ског по ла, али 
ста ти стич ком ана ли зом ни је утвр ђе но по сто ја ње ста ти стич ки зна чај не 
раз ли ке.
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ЗА КљУ ЧАК

Ре зул та ти оства ре ни на Се ман тич ком те сту по ка за ли су да глу ви и 
на глу ви уче ни ци има ју про бле ма у раз у ме ва њу и упо тре би по је ди них ка-
те го ри ја ре чи као што су: хо мо ни ми, ан то ни ми, си но ни ми и ме то ни ми. 
Уче ни ци су би ли нај у спе шни ји на пр вом за дат ку - ис пи ти ва ње по зна ва ња 
хо мо ни ма (про сек 6,12 – 1,88); за тим на дру гом за дат ку – ис пи ти ва ње 
по зна ва ња ан то ни ма (про сек 5,94); па на че твр том за дат ку - ис пи ти ва ње 
по зна ва ња ме то ни ма (про сек 5,59 - 0,12); а нај ма ње су би ли успе шни на 
тре ћем за дат ку – ис пи ти ва ње по зна ва ња си но ни ма (про сек 4,04 - 0,03). 

Ка да су у пи та њу хо мо ни ми уче ни ци нај че шће на во де са мо јед но 
зна че ње и то кон крет но с об зи ром да хо мо ни ми че сто има ју јед но кон-
крет но и јед но ап стракт но зна че ње. На овом за дат ку, уче ни ци су би ли 
нај у спе шни ји при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „сто“, а нај ма ње успе-
шни при ли ком от кри ва ња зна че ња ре чи „бра на“ (ни је дан уче ник ни је 
на вео зна че ње ове ре чи).

Ка да су у пи та њу ан то ни ми уче ни ци че сто пи шу при де ве или гла го ле 
су прот ног зна че ња иако су све под сти цај не ре чи име ни це. На овом за дат-
ку, уче ни ци су би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч 
„дан“, а нај ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња ан то ни ма за реч „се тва“ 
(ни је дан уче ник ни је на вео та чан ан то ним за  на ве де ну под сти цај ну реч).

Уче ни ци су по ка за ли нај ло ши је ре зул та те при ли ком пи са ња си но-
ни ма. На во ди ли су си но ни ме за ма ли број ре чи и че сто им је тре ба ло ду-
го вре ме на да се при се те од го ва ра ју ћег си но ни ма. На овом за дат ку, уче-
ни ци су би ли нај у спе шни ји при ли ком на во ђе ња си но ни ма за реч „дом“, 
а нај ма ње успе шни при ли ком на во ђе ња си но ни ма за ре чи „со ба“ и „ме-
та“ (ни је дан уче ник ни је на вео си но ни ме за на ве де не под сти цај не ре чи).

Ка да су у пи та њу ме то ни ми уче ни ци су на во ди ли пре не се на зна че ња 
за оне ре чи уз ко је се че сто на во ди од ре ђе на сте ре о тип на осо би на, нпр. 
пуж је спор, зец је брз итд. На овом за дат ку уче ни ци су би ли нај у спе шни ји 
при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња за реч „зец“  и „пуж“, а нај ма ње 
успе шни при ли ком на во ђе ња пре не се ног зна че ња за реч „зла то“.

Утвр ђе но је да: уз раст има де ли ми чан ути цај на се ман тич ки из раз 
глу вих и на глу вих уче ни ка јер су уче ни ци ста ри јих раз ре да по сти гли бо-
ље ре зул та те од уче ни ка мла ђих раз ре да; да сте пен оште ће ња слу ха има 
де ли мич ни ути цај на се ман тич ки из раз глу вих и на глу вих уче ни ка јер су 
уче ни ци са бла гим и уме ре но те шким оште ће њем слу ха по сти гли бо ље 
ре зул та те од уче ни ка са те шким и ве о ма те шким оште ће њем слу ха; да 
успех из срп ског је зи ка има де ли ми чан ути цај на се ман тич ки из раз јер 
су уче ни ци са оце на ма 5 и 4 из срп ског је зи ка по сти гли бо ље ре зул та-
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те од уче ни ка са оце на ма 3 и 2 из срп ског је зи ка; да пол уче ни ка не ма 
ути ца ја на се ман тич ки из раз јер су уче ни ци му шког и уче ни ци жен ског 
по ла по сти гли при бли жно исте ре зул та те.
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SUMMARY

Hearing impairment causes a diverse range of consequences, the 
most profound of which is improper speech development. In addition to 
the impact on the development of speech and language skills, hearing 
impairment negatively affects the development of thinking. In the case 
of hearing impairment there are difficulties in developing certain mental 
functions such as notion, memory and cognitive thinking. Therefore, deaf 
and hard of hearing children have difficulties in adopting new words and 
connecting them with their meanings, as well as understanding semantic 
relations between words.

The overall aim of this research was to examine semantic specificity of 
expression in deaf and hard of hearing students of elementary school age. 
The specific goals were to examine the relationship between the semantic 
specificity of expression in deaf and hard of hearing students and students’ 
age, sex, degree of hearing impairment and school grades in Serbian 
language.

The research sample consisted of 34 deaf and hard of hearing students 
between 4th and 8th grade attending „Stefan Decanski“ elementary school 
for deaf and hard of hearing students in Belgrade. what was used as the 
research instrument was Semantic test (Vladisavljevic).

The obtained results showed that students have difficulties in 
understanding and using some categories of words like homonyms, 
antonyms, synonyms and metonyms. when it comes to homonyms students 
usually know only one meaning, the most common one. when it comes 
to antonyms students often do not know appropriate noun of opposite 
meaning, and they resort to using adjectives or verbs of opposite meaning 
instead of nouns. Students weren’t successful when they had to write 
synonyms of given words. when it comes to metonyms students showed 
understanding of alternate and metaphorical meanings of words that are 
often associated with stereotypical usage. It was determined that there is 
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a partial influence of age, degree of hearing loss and success in Serbian 
language subject in school on semantic expression in deaf and hard of 
hearing students of elementary school age. Correlation between students’ 
sex and semantic expression has not been proven.

KEY wORDS: deaf and hard of hearing students, semantic expression, 
homonyms, antonyms, synonyms, metonyms


