
Руски језик 5

Семестар: пети
Статус предмета: изборни
ЕСПБ: 3
Време одржавања наставе: четвртак 9.45-11.15
Место одржавања наставе: сала 35
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент овлада саставом, структуром и функцијом руског језика у области
морфологије глагола, граматичких и лексичко-граматичких категорија.
Садржај предмета:
Глаголи као врста речи. Граматичке категорије глагола. Лексичко-граматичке категорије глагола.
Глаголске  основе.  Конјугација.  Морфолошке  класификације  глагола.  Вид  глагола.  Глаголи
кретања. Категорија времена. Повезаност категорије вида и времена. Систем глаголских времена у
руском језику у поређењу са српским. Категорија  начина.  Индикатив.  Императив.  Потенцијал.
Категорија  начина  према  другим  граматичким  категоријама  глагола.  Категорија  лица.  Лични
глаголски  облици.  Безлични  глаголи.  Синтаксичко-стилистички  аспекти  употребе  личних
глаголских  облика.  Категорија  стања.  Радно  и  трпно  стање.  Прелазни  и  непрелазни  глаголи.
Синтаксичко-стилистичке специфичности употребе облика радног и трпног стања у руском језику
у поређењу са српским. Инфинитив: структура и функције. Специфичности руског инфинитива у
поређењу са српским. Глаголски придеви. Глаголски прилози. Везници и везничке речи. Речце.
Узвици.  
План наставе (по недељама):

1. Граматичке  категорије  глагола.  Лексичко-граматичке  категорије  глагола.  Глаголске
основе.

2. Конјугација. Морфолошке класификације глагола. 
3. Вид глагола. Глаголи кретања. Категорија времена. Повезаност категорије вида и времена. 
4. Систем глаголских времена у руском језику у поређењу са српским. 
5. Категорија начина. Индикатив. Императив. Потенцијал. Категорија начина према другим

граматичким категоријама глагола. 
6. Категорија лица.  Лични глаголски облици. Безлични глаголи.  Синтаксичко-стилистички

аспекти употребе личних глаголских облика. 
7. Категорија стања. Радно и трпно стање. 
8. Прелазни  и  непрелазни  глаголи.  Синтаксичко-стилистичке  специфичности  употребе

облика радног и трпног стања у руском језику у поређењу са српским. 
9. Инфинитив: структура и функције. 
10. Специфичности руског инфинитива у поређењу са српским. 
11. Глаголски придеви. 
12. Глаголски прилози. 
13. Везници и везничке речи. Речце. Узвици. 
14. Припрема за испит.
15. Припрема за испит. 

Оцењивање:
Активност у току предавања: 10 поена
Практична настава: 20 поена
Испит: 70 поена
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