
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Њемачки језик и књижевност 

 I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета РУСКИ ЈЕЗИК 2 

Катедра  Катедра за русистику – Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ЊЈК 4-6/2 изборни IV 3 

Наставник/ -ци Милица Чамур, асистент 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

0 2 0 0 45 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
30 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
45 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 
 75 h семестрално 

Исходи учења 
1. Усавршавање изговора руског језика 
2. Усвајање различитих граматичких правила руског језика 
3. Могућност образовања сложенијих реченица на руском језику   

Условљеност Положени Руски језик 1, Руски језик 2 и Руски језик 3 

Наставне методе Контрастивна, аудио-лингвална, проблемска.  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Радни глаголски придјев презента. Глаголи кретања са префиксом с- (друго значење). 
Колька Ланцев. 

2. Безличне реченице у којима је предикат безлични глагол. Безличне реченице у којима је 
предикат лични глагол у безличном значењу. Снег. 

3. Личне и безличне реченице у којима је предикат глагол без постфикса –ся и са 
постфиксом -ся. Безличне реченице у којима је предикат прилог. Снег (окончание). 

4. Радни глаголски прилог перфекта. Глаголи кретања са префиксом раз-. Фаталист. 
5. Неодређено-личне реченице. Упитне реченице. Снежана. 
6. Краћи облик трпног глаголског придјева. Радно и трпно стање. С детьми не шутят. 
7. Прост облик компаратива придјева и прилога. Пепе. 
8. Трпни глаголски придјеви презента. Префикс за- са значењем почетка радње. Куст 

сирени. 
9. Трпно стање са субјектом вршиоцем радње. Глаголи кретања са префиксом за-. Куст 

сирени (окончание). 
10. Дужи облик трпног глаголског придјева перфекта. Гоголь-моголь. 
11. Трпно стање изражено глаголом са постфиксом –ся који служи као предикат. Наставак –у 

у генитиву именица мушког рода. 
12. Намјерне реченице са везником чтобы. Изричне реченице са везником что и чтобы. 

Покупатели. 
13. Безличне реченице (општи и проширени појмови). Употреба замјенице сам и броја один. 

Покупатели (окончание). 
14. Синоними (проширени и општи појмови). Генитив правог објекта. Наставак –у у локативу 

именица мушког рода. Личне и безличне реченице са предикатом нужно, видно, 
слышно. Мост. 

15. Глаголски придјеви и прилози (општи појмови). Неодређене замјенице и прилози са 
постфиксима –то, -нибудь, -либо. Промјена присвојних придјева који се завршавају на    
–ий, -ья, -ье, -ьи.  Кукла. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Пирогова, Л. И.  Уџбеник руског језика, књига II  168-414 

                                                 
 
 



Преображенская, М. Р. 

Маројевић, Р. Граматика руског језика 1987.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5 5 

домаћи задаци 5 5 

Завршни испит 

завршни испит (писмени/ усмени) 50+40 90 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница  

Датум овјере  

 


