
Савремени руски језик Г-5

Семестар: пети
Статус предмета: изборни
ЕСПБ: 6
Време одржавања наставе: према важећем распореду часова
Место одржавања наставе: према важећем распореду часова
Циљ предмета:
Студент ће у оквиру Савременог руског језика Г-5 овладати граматичким знањем везаним за руски
глагол, као и лексиком предвиђеном за превођење на руски и са руског на српски језик.
Садржај предмета:
Систем глаголских времена у руском језику у поређењу са српским. Синтаксичко-стилистички
аспекти  употребе  личних  глаголских  облика.  Радно  и  трпно  стање.  Синтаксичко-стилистичке
специфичности употребе облика радног и трпног стања у руском језику у поређењу са српским.
Специфичности  руског  инфинитива  у  поређењу  са  српским.  Глаголски  придеви.  Глаголски
прилози.
План наставе (по недељама):

1. Вид глагола. Основни принципи руске ортографије. Систем образовања. 
2. Систем глаголских времена у руском језику у поређењу са српским. Писање самогласника

у корену речи. Глаголи са семом „усвајање знања“. 
3. Глаголи  кретања.  Писање  самогласника  у  корену  речи.  Основни  лексичко-граматички

материјал на тему „Високо образовање“. 
4. Синтаксичко-стилистички аспекти употребе личних глаголских облика. Писање сугланика

у речи. Проблеми савремене породице. 
5. Радно и трпно стање. Писање сугласника у речи. 
6. Синтаксичко-стилистичке  специфичности  употребе  облика  радног  и  трпног  стања  у

руском језику у поређењу са српским. Породица данас. 
7. Специфичности руског инфинитива у поређењу са српским. Колоквијум.
8. Прелазни и непрелазни глаголи. Деони знаци. Сликарство. 
9. Глаголски придеви. Удвојени сугласници. Сликарство. 
10. Глаголски прилози. Писање префикса. ЛСГ „сликарско платно“. 
11. Везници  и  везничке  речи.  Писање  прилога.  Глаголи  изображать,  отражать,  выражать,

воспроизводить, передавать, преображать.
12. Речце. Колоквијум.
13. Узвици. Писање прилога. Глаголи са архисемом „визуелна перцепција“.
14. Припрема за испит.
15. Припрема за испит. 

Оцењивање:
Практична настава:  20 поена
Колоквијуми:  30 поена
Писмени испит:  30 поена
Усмени испит: 20 поена
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