Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Немачки језик и књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Немачки језик 3 – граматика
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
O-oбавезни
Услов
Испуњене предиспитне обавезе и положени испити: Савремени немачки 2, Немачки језик 2– граматика
Циљ
предмета
Исход
предмета

Упознавање и активно овладавање морфолошким законима везаним за флексију именица, заменица, детерминатива,
придева.
Постизање трајности активних знања студената на нивоу теорије везане за флексију именица, заменица, детерминатива,
придева.

Садржај предмета
Класа речи именица: семантичке супкласе именица, род именица, број код именица. Падежни систем немачког језика и
Теоријска
деклинационе класе именица. Деклинација именица страног порекла. Класа речи заменица, придев,прилог, предлог,
настава
Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

Литература
1
2
3

конјунктор, субјунктор, речца.
Кратка рекапитулација усвојених теоријских знања током предавања. Идентификација различитих флективних облика
класа риечи именица, детерминатив, заменица, придева. Идентификација предлога. Структурне вежбе за разликовање
придева и пиједлога. Комплементационе и трансформационе вежбе код множине именица. Комплементационе вежбе
придевске деклинације и поређења придева, идентификација придева у реченици и тексту. Вежбе употребе одређеног,
неодређеног и нултог члана. Комплементационе вежбе за утврђивање знања употребе предлога. Увежбавање значења
најфреквентнијих конјунктора и субјунктора и реда риечи у реченици после конјунктора и субјунктора на
комплементационим вежбама.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
2
Методе
извођења
наставе

Остали часови

0
Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблемаска метода.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
10

поена
30
20

