
Једначење сугласника по звучности 

 

                        Живот или нешто налик томе 

Анђелина Џоли глуми новинарку која интервјуише једног 

видовњака бескућника питајући га за предсказање 

резултата једне фудбалске утакмице. Умјесто тога он јој 

открива своју визију да ће се њен живот ускоро завршити. 

То је подстиче да покуша да промијени своју судбину. 

Објасни зашто су истакнуте ријечи у тексту? 

Подсјети се подјеле сугласника по звучности. 

Ако се један до другог нађу сугласници различити по звучности, они не могу тако да 

остану, него први у групи своју звучност прилагођава ономе који је је иза њега. Ако је први 

звучни а други безвучни, други остаје непромијењен, а први прелази у свој безвучни 

парњак ( врабац – врабца – врапца); ако је први безвучан а други звучан, онда први 

прелази у свој звучни парњак да би се изједначио са другим који је звучан (сват+ ба= 

свадба). Пошто се први сугласник једначи са другим то је регресивна асимилација, 

обрнуто – ако се други једначи према првом, биће прогресивна асимилација (мозак, 

мозка= мозга). 

Безвучни сугласници ф, х и ц, испред звучних се не мијењају, јер немају својих звучних парњака, 

али они утичу на звучне, ако се нађу испред њих, тако што звучни прелазе у безвучне (паз + 

формирати= расформирати; под+ хранити = потхранити). 

Одступања: 

1. У писању звучни сугласник д остаје неизмијењен испред безвучних с и ш на граници 

између префикса и основе или основе и суфикса : подстанар, предсједник, одшетати, 

предшколски, градски, сродство. 

2. Звучни сугласник ђ испред наставка – ство остаје неизмијењен (вођство). 

3.  У неким  страним именицама и придјевима од њих изведеним:  Вашингтон, 

вашингтонски, гангстер, Рентген, али и рендген- апарат. 

4. У сложеницама у којима би промјеном сугласника на граници између првог и другог 

дијела сложенице дошло по промјене значења: подтурски, подтекст, постдипломски... 

Вјежба  

Препознај гласове који су се промијенили и оне који одступају од промјене: расхлађен, 

натприродан, судство, одштета, приповијетка, предтурнир, претходник. 


