
Табела 5.2.Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Немачки језик и књижевност 

Назив предмета: Енглески језик 4 

Наставник/наставници:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезе 

Циљ предмета 

Студент развија језичку и комуникативну способност од самосталног нивоа до стручног нивоа (Б2), по 

Заједничком европском језичком оквиру. 

Исход предмета  

На  овом нивоу (intermediate) студенти разумију текстове за слушање и писане текстове (од опћег до 

детаљног), воде дијалоге (телефонске разговоре, наручују храну и пиће), дискутирају о различитим 

темама (коментирају образовни систем, дају аргументе, дају савјете у вези исхране, избора студирања), 

пишу краће и дуже текстове (писма,описују особе и догађаје, биографију, мотивационо писмо, писмо 

критике итд.). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Shot on location, Reading and Vocabulary; Passive Voice – all tenses; Judging by appearances, Reading and 

speaking; Modals of deduction;Extraordinary school for boys; Vocabulary; First conditional and future time 

clauses; Second conditional; Never liked it anyway, Reading and speaking; Reported speech: sentences and 

questions; The King of Complainers; Reading and vocabulary; Gerunds and infinitives; Revision; Lucky 

encounters; Reading and speaking; Third conditional; Modern icons; Reading and vocabulary; Relative clauses; 

Two murder mysteries; Vocabulary: Crime; Question tags 

Практична настава  

Литература  

Latham-Koenig, K., Oxenden, C. (2017). English File, Intermediate, Student's Book (6-10 units). Oxford 

University Press. 

Latham-Koenig, K., Oxenden, C. (2017). English File, Intermediate, Workbook. Oxford University Press. 

OUP (2006): Oxford English - Serbian Student's Dictionary 

Thomson A.J./ Martinet A.V. (2002): A Practical English Grammar 

Број часова  активне наставе:2 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 испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

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 

 


