
Студијски програм: Основне струковне студије ОПТОМЕТРИЈА 

Назив предмета: Немачки језик 1 

Наставник: Дејан Н. Кнежевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознати студенте са основним језичким конструкцијама како би се могли споразумевати на немачком 

језику у свакоднавним комуникативним ситуацијама. 

Исход предмета 

Након одслушаног и наученог садржаја предмета студент треба да има развијене: 

- Опште способности: 

- служења немачким језиком у једноставном разговору 

- да уз помоћ речника са немачког језика успешно преведе непознат текст на матерњи језик 

- да у општим цртама познаје најзначајније појаве у цивилизацији немачког народа 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Свака наставна јединица подразумева обраду текста (изговор, речник, фразеологија) те увођење и 

објашњавање припадајуће граматичке форме; Angaben zur Person (Verb im Präsens), Familie, Tagesablauf 

(Possessivpronomen, trennbare Verben), Essen und Trinken (Artikel, Präpositionen) Soziale Beziehungen 

(Modalverben), Wohnen (Präp. mit Dativ und Akk.), Reisen und Verkehr (Futur, Imperativ), Beruf und Arbeit 

(Perfekt), Einkaufen und Wegbeschreibung (Personal- und Reflexivpronomen). 
Практична настава  

Часови вежби које прате теоријску наставу а усмерени су ка увежбавању, понављању и проверавању знања, 

вештина и навика. У настави страних језика је усвајање новог градива, његово увежбавање и 

систематизација се непрестано прожимају. 

Литература  

1. "Deutsch für Anfänger – I" (Dejan Knežević) - скрипта. 

2. Кнежевић, Д.: Водич кроз граматику немачког језика I (морфологија и синтакса), Освит, Нови Сад 

1999. 

3. Кангрга, Ј.: Речник немачко-српско-хрватски, Просвета, Београд, 1975. 

4. Остале граматике немачког језика и немачко-српски речници. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања (3 часа недељно, у току семестра), вежбе (2 часа недељно, у току семестра). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 40 

практична настава 10 усмени испт 15 

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...... 

 


