
5 Статус предмета (обавезни/изборни) O-oбавезни
Услов
Циљ
предмета
Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)

1
2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30
10 усмени испит 20
20
10

Основне академске студије
Немачки језик 2 – граматика

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблемаска метода.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Werner, O. Phonemik des Deutschen, Stuttgart: Metzler, 1972
Jovan Đukanović/ Branislava Popoović: Deutsche Übungsbuch 1

Gottfried M./Eberhard S. Phonologie der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig: Bibliographisches Institut, 1982

Rausch, R./Rausch, I. Deutsche Phonetik für Ausländer, Berlin/ New York: Enzyklopädie, 1991

Немачки језик и књижевност

Испуњене предиспитне обавезе и положени  испити: Савремени немачки 1, немачки језик 1– граматика

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Постизање трајности активног знања студената на нивоу теорије која се односи на закономерности везане за флексију
класе речи "глагол" са сталним освртом на укупне закономерности.

Кратка рекапитулација усвојених теоријских знања током предавања. Идентификација различитих облика класе речи
"глагол" у реченици и тексту. Структурне, комплементационе и трансформационе вежбе код глаголских времена, са
посебним освртом на сложена глаголска времена с обзиром на начин грађења. Идентификација значења појединих
глаголских времена у реченицама и текстовима из наведених уџбеника. Увежбавање грађења императива и конјунктива,
њихова идентификација у реченици и тексту и основне информације о употреби конјунктива. Вежбе трансформације из
директног у индиректни говор.

Упознавање и активно овладавање основним закономерностима морфолошког система савременог немачког језика са
циљем адекватног оспособљавања студената да теоријски савладају основне појмове.

Садржај предмета
Десет сновних морфолошких појмова: морфема, морф, аломорф, реч. Критеријуми за поделу на врсте речи. Флексија и
врсте флексије код класе речи глагола, гласовне промене у флексији глагола. Суплетивизам у флексији глагола.
Граматичке категорије везане за класу речи глагол: лице, време, број, глаголско стање, модус. Подела глагола по
морфолошким, синтаксичким и семантичким критеријумима. Подела глагола по функцији. Лични и безлични глаголски
облици: грађење и употреба. Грађење и употреба времена у савременом немачком језику. Глаголски модус: индикатив,
императив и конјунктив: грађење и употреба. Конкурентне форме императива. Употреба конјунктива у индиректном говору.
Глаголско стање. Конкурентне форме пасива. Морфолошке особености модалних глагола и њихова значења.


