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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 0

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
0 усмени испит 20

30
10

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Под одслушаном и положеном предмету Историја немачког језика 1 студент је оспособљен да, захвалјујући теоријско –
методолошким постулатима историјске граматике презентованим и елаборираним током предавања, лингвистички
компетентно протумачи различите динамичке процесе који су довели до издвајања германског из немачког језика и да свој
суд о одређеним феноменима из домена фонологије и морфологије индоевропског и германског језика.

Циљ предмета је пружање основних информација из предисторије немачког језика и презентовање као и уочавање
повезаности језичких појава и историјскополитичких, друштвених и културних варијабли.

Садржај предмета
Преглед развоја немачког језика: Типологија језика, Индоевропски језик и потпородице индоевропског језика, Германски
језици и њихова главна обележја, Различите поделе германских језика, Језичке новине германског у односу на остале
индоевропске језике: фиксирање акцента, природа германског акцента, развој денталног претерита, симплификација
граматичких категорија код глагола и именица, Руне и главни језички споменици писани германским језиком. Готски језик
као један од главних представника германских језика, Вулфилин превод Библије на готски језик, Развој консонантизма од
ие. до германског: прво померање гласова, изузеци од првог померања гласова , Вернеров закон, граматичка алтернација
консонаната, ие. спирант "s" у германском, развој ие. сонантских ликвида и назала, секундарни вокал "u" у германском.

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода.
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Немачки језик и књижевност

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Историја немачког језика 1

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


