
Јeзик, књижевност, култура   

Заједнички

Основне академске

3 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

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 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 20

10 усмени испит 60

Немачки језик 1

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Срдић С. СмиљаНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Ивановић Д. Бранислав

Спецификација предмета за књигу предмета

1.Интерактивна предавања са активним учешћем студената и перманентно развијање 

дискусије о појединим феноменима везаним за морфолошки систем савременог немачког 

језика 2.Вежбе које се састоје у концизном обнављању теоријских проблема из морфологије 

немачког језика, чије средиште чини активан практични рад на идентификацији, морфолошким 

трансформацијама и увежбавању облика појединих врста речи на непознатим реченицама и 

текстовима.

Литература

dr Smilja Srdić: Morphologije der deutschen Gegenwartssprache. Beograd, 2008

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Dreyer / Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (вежбанка за практичну наставу - 

Jovan Đukanović / Branislava Popović: Deutsches Übungsbuch I (вежбанка за практичну наставу - 

Duden, Band IV: Grammatik der deutschen Sprache

Gerhard Helbig / Joachim Buscha: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht 

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 везане за морфолошки подсистем савременог немачког језика, постизање 

компетенције за идентификацију и тумачење различитих флективних облика класе речи глагол 

на непознатим реченицама и текстовима са сталним интегративним освртом и указивањем на 

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 вежбанки. Увежбавање грађења императива и 

конјунктива, њихова идентификација у реченици и тексту и основне информације о употреби 

конјунктива. Вежбе трансформације из директног у индиректни говор. Трансформационе вежбе 

везане за пасив и конкурентне форме пасива и идентификација ових облика у реченици и 

Упознавање и активно овладавање основним закономерностима морфолошког подсистема савременог немачког језика са циљем адекватног оспособљавања студената да теоријски савладају основне појмове на овом језичком нивоу. Упознавање и активно овладавање закономерностима флексије глагола, као и стицање компетенције да практично у свим језичким вештинама активно користе и примењују стечена теоријска знања при продукцији и рецепцији хијерархијски виших језичких структура (фраза и реченица).

Циљ
Основни морфолошки појмови: морфема, морф, аломорф, реч.Критеријуми за поделу на врсте 

речи. Флексија и врсте флексије код класе речи глагол (спољашња и унутрашња, јака и слаба), 

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. 


