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– једносеместрални курс – 

Обавезни курс 

Трећи семестар 

6 ЕСП бодова 

 

Време одржавања: по распореду 

Место одржавања: по распореду 

 

Циљ предмета 

Циљ предмета је даље развијање језичких вештина. Усавршавање стечене језичке компетенције 

оптимално до нивоа А2+. Студент разуме и употребљава речи из проширеног основног 

лексичког фонда (до 1500 лексичких јединица), треба да усвоји изузетке и специфичне облике у 

именској и глаголској парадигми и правилно их употребљава у говору и писању; способан je за 

комуникацију везану за  свакодневне ситуације. У стању је да говори и пише о себи, својој 

непосредној околини и питањима у домену непосредних потреба. Способан је да преводи 

текстове на одговарајуће обрађене теме у оба смера, усвојио је нова правописна правила и 

правилно их примењује при састављању текстова. 

Садржај предмета 

Граматика: именице – облик вокатива, лексичко-семантичке и граматичке категорије и 

њихова веза са именичким облицима, елементи именичке творбе, именичке деклинације са 

посебним акцентом на специфичне наставке, изузетке и дублетне облике, именице са крњом 

парадигмом, непроменљиве именице; придев: промена придева на [j] и нa -лиций, припадност 

придева тврдој или мекој групи, елементи творбе придева са посебним акцентом на изражавање 

градуелних односа и придеве субјективне оцене, специфична употреба компаратива; глагол - 

облици императива, значења инфинитива; 

Правопис: писање некоренских морфема: наставака, суфикса, префикса; 

Говорне вежбе: Сервиси. Код фризера. Код козметичара. Код фотографа. Услужне делатности: 

хемијско чишћење, перионица, поправка обуће. Мењачница. Банка. Натписи и објаве. 

Слободно време, одмор. На концерту. У позоришту, биоскопу. Радио и тв. Штампа. Књиге. У 

галерији, музеју. Дружење, у посети пријатељима. Распуст. Годишњи одмор. Летовање. У 

насељу. Село. Град. Саобраћај. Градски превоз. Паркинг возила. На друму. На бензинској 

пумпи, у сервису. Поправка кола. На аеродрому. На броду. Изнајмљивање кола. Путовање, 

екскурзија. На граници. На царини. Пасошка и царинска контрола. Авион. Воз. Брод. 

Разгледање знаменитости. Туризам. Туристичке информације. На мору, језеру, реци. На 

планини. Продавница сувенира. Хотел. Резервације телефоном. На рецепции. Хотелске услуге. 

Рекламације. Одјавлјивање. Дочек страних гостију.  Празници (Нова година, Божић, Ускрс, 

рођендан, слава). У гостима. Празничне честитке. 

 

  



План часова: 

Оцењивање: 

Присуство: 10%, активност на часу: 10 %, домаћи задаци: 15%, тестови: 15%. 

Писмени испит: 30%, усмени испит 20%. 

Испитна питања: 

Писмени испит састоји се од теста који обухвата граматичке и лексичке задатке, диктат 

непознатог текста, превод диктата и превод краћег текста са српског на украјински језик. 

Усмени испит обухвата читање и превод непознатог текста, граматичку анализу текста, 

разговор на задату говорну тему. 

Списак говорних тема за испит: Побутове обслуговування. Моє дозвілля. Екскурсія (опис міста 

або села за вибором). Транспортні засоби. В аеропорту. Моя подорож. Пам’ятка, яку варто 

побачити (за вибором). У готелі. Українські різдвяні свята. Великдень. Гостини. 
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