
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Немачки језик и књижевност 

Назив предмета: Немачки језик 5 - граматика 

Наставник/наставници:  

Сарадник:  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Испуњене предиспитне обавезe  

Циљ предмета 

Упознавање са основним појмовима везаним за семантичке, стилске и прагматичке карактеристике 

лексичких јединица као и упознавање са основним појмовима фразеологије. 

Исход предмета  

Студенти ће развити способност да уоче и правилно идентификују творбене, лексичко-семантичке, 

лексичко-прагматичке и лингвостилистичке карактеристике лексичких јединица, што ће побољшати њихову 

језичку компетенцију, и тиме допринети њиховој способности за језичку рецепцију и продукцију. 

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

 

Јединице творбе речи у савременом немачком језику. Творбени модели у савременом немачком језику и 

њихови подтипови. Продуктивни творбени обрасци у савременом немачком језику и њихове 

карактеристике. Сличности и разлике између система творбе речи у српском, босанском и немачком језику. 

Елементарни појмови лексичке семантике и прагматике. Основни појмови лингвостилистике. Фразеологија 

као лингвистичка дисциплина. Фразеологија и друге лингвистичке дисциплине. Развој фразеологије, 

најзначајније школе и правци у германистичкој фразеологији. Увид у најзначајнију фразеолошку литературу 

у оквиру германистичке лингвистике, преглед релевантних фразеолошких речника (фразеографија). 

Обележја фразеологизама (полилексикалитет, структурно-трансформациона стабилност, лексикализација, 

идиоматизација). 

 

Практична настава  

 

Увежбавање наведених језичких феномена и структура на вежбама. 

 

Литературa 
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3. Heringer, Hans Jürgen (2014): Deutsche Grammatik und Wortbildung in 125 Fragen und Antworten. 

Tübingen: A. Francke Verlag. 

4. Костић-Томовић, Јелена (2013): Творба речи у савременом немачком језику. Београд: Фокус. 

5. Fleischer, Wolfgang (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, De Gruyter,  Berlin. 

6. Elsen, Hilke/ Michel/ Sascha (2011): Wortbildung im Deutschen zwischen Sprachsystem und 

Sprachgebrauch: Perspektiven – Analysen –Anwendungen. Stuttgart: Ibidem Verlag.  

7. Klein, Thomas/ Solms, Hans-Joachim/ Wegera, Klaus-Peter (2009): Mittelhochdeutsche Grammatik/ 

Wortbildung. Berlin: De Gruyter.   

8. Burger, Harald (2015): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 2. Auflage. Berlin: Erich 

Schmidt Verlag.  

9. Fleischer, Wolfgang (2015): Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Miemeyer 

Verlag.  

 

Број часова  активне наставе 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Вербално текстуална, илустративно-демонстративна, проблематска метода 

 

https://www.kulturkaufhaus.de/de/suchergebnis?bpmquery=A%3A%22klein%20thomas%22
https://www.kulturkaufhaus.de/de/suchergebnis?bpmquery=A%3A%22solms%20hans%20joachim%22
https://www.kulturkaufhaus.de/de/suchergebnis?bpmquery=A%3A%22wegera%20klaus%20peter%22


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 

 

 

 


