
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм : Немачки језик и књижевност 

Назив предмета: Немачки језик 2 - граматика 

Наставник/наставници:  

Сарадник:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Испуњене предиспитне обавезe  

Циљ предмета 

Овладавање основним теоријским знањима о морфолошком подсистему савременог немачког језика и 

оспособљавање за примену истих на тексту и у пракси.  

Исход предмета  

Студенти могу да идентификују номиналне фразе, одреде род, број и падеж именице или заменице, 

морфолошке карактеристике именица и заменица, класификују придеве према деклинацији, примене 

деклинацију придева, разврстају речи у контексту према врстама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Морфологија - врстe речи: семантичке субкласе именица, род именица, број, падежни систем, деклинационе 

класе именица; придев -деклинација (јака, слаба, мешовита); компарација (релативни придеви); прилог–

компарација (релативни прилози); заменица–деклинација и употреба; подела/субкласификација и њихова 

специфичност; детерминатив–деклинација; подела/субкласификација, деклинација и употреба 

детерминатива; непроменљиве врсте речи; субкласификација адверба, заменички прилози; предлози; 

бројеви у оквиру различитих врста речи. 

 

Практична настава  

Идентификација флективних  облика именица, заменица, придева, прилога и чланова у реченици и тексту. 

Структурне, комплементационе, трансформационе и др. вежбе (за разликовање придева и прилога, множину 

именица, придевску деклинацију, поређење придева, употребу члана, предлога, значење коњунктора и 

субјунктора).    
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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...... 

https://www.worldcat.org/title/lehr-und-bungsbuch-der-deutschen-grammatik-aktuell/oclc/1090305439?referer=br&ht=edition


*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 

 
 


