
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : ОАС Енглески језик и књижевност 

Назив предмета: Немачки језик 2 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе и положен испит Немачки језик 1 

Циљ предмета 

Усвајање основних комуникативних знања и вештина на нивоу А1, проширивање знања из немачког језика у 

циљу активне примене истих у комуникацији, као и за израду мањих пројеката.  

Исход предмета  

Студент на нивоу А1.2. наводи разне послове, размењује информације из прошлости и садашњости, 

извештава о догађајима из прошлости, разуме огласе и брошуре, даје упутства и савете, говори о забранама 

и правилима, савладава модалне глаголе, заменице и императив, набраја делове тела, описује нечији изглед, 

пише писмо, заказује термин, пита за правац, даје инструкције, разуме информације са разгласа, пита за 

информације на железничкој станици, љубазно испољава молбе и захтеве, пита за време и датум, разговара о 

особама и стварима,  даје образложења, писмено отказује и заказује неки термин, честита празнике, наводи 

делове одеће, разуме чланак из новина, пита за помоћ и савет у робној кући. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Тематске јединице одређене су према актуелном уџбенику.   

Граматика: 

Творба речи, претерит глагола sein и haben, предлози, модални глаголи, заменице, императив, реченични 

оквир, конјунктив 2, глаголи са одвојивим и неодвојивим префиксом, компарација придева, предлози са 

дативом, предлози са акузативом, 

глаголи са дативом, редни бројеви, везници. 

Практична настава  

Практична настава подразумева језичке вежбе, усмерене ка систематском развоју језичких вештина. 

Граматички део ће пратити радна свеска која долази уз уџбеник. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Вербално-текстуална, илустративно-демонстративна, проблемска метода. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 



практична настава 15 усмени испит 20 

колоквијум-и 20 Одабир радова  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 

 

 
 


