
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Немачки језик и књижевност 

Назив предмета: Немачки језик 1 - граматика 

Наставник/наставници:  

Сарадник:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезe. 

Циљ предмета 

Овладавање знањима из фонетике и фонологије у циљу развијања способности аудитивне идентификације 

гласова и њихове правилне артикулације. Овладавање знањима из морфологије немачког језика са 

тежиштем на глаголима. 

Исход предмета  

Студент поседује основна знања из области фонетике и фонологије, као и правописа немачког језика и 

примењује их у усменој и писменој комуникацији. Студент дефинише и тумачи основне морфолошке 

појмове везане уз глаголе као променљиву врсту речи у немачком језику, правилно користи глаголе и 

класификује их према морфолошким, синтаксичким и семантичким критеријумима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 

Увод у фонетику и фонологију; Дефиниција и подела фонетике и фонологије; перцепција и продукција 

гласова; гласови и њихове комбинације; физиолошке основе говора; примењена фонетика; фон; фонем; 

алофон и дистинктивна обележја; фонолошки систем немачког језика. Увод у морфологију; Морф, морфема, 

аломорф, реч; Подела глагола према морфолошким критеријумима; Подела глагола према конјугацији; 

Презент и претерит индикатива и презент и претерит конјунктива неправилних глагола; Флексија код 

глагола; Суплетивизам; Подела глагола по функцији; Помоћни глаголи; Граматичка времена; Актив и пасив; 

Модални глаголи; Модификовани глаголи; Начини; Творба глагола; Глаголи са наглашеним и 

ненаглашеним префиксом. Морфолошка, синтаксичка и семантичка подела глагола; модални и семантички 

пуни глаголи (Vollverben), валентност глагола - глаголи са допунама и глаголи без допуна; повратни 

глаголи; лични и безлични глаголски облици; лице и број; променљиви и непроменљиви облици глагола; 

облици и функција коњугације; систем времена; актив и оба пасива (Vorgangs- i Zustandspassiv); индикатив, 

коњунктив и императив, кондиционал. Јаки, слаби и неправилни глаголи; глаголски предмеци; 

функционални глаголи. 

 

Практична настава  

 

Граматичке вежбе, вежбе разумевања, вежбе читања и вокабулара, вежбе говора и вежбе превода. 
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Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 



Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблематска 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 20 ..........  

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 

 

 

 


