
Студијски програм: Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник: Живојин Н. Трајковић 

Шифра предмета: Б.3.2-И.1 Година: II Семестар: 3 

Статус/тип предмета: Изборни предмет студијског програма / академско-општеобр. 

Број ЕСПБ: 2 

Услов за избор/слушање предмета: нема 

Циљ предмета: 

Знања, вештине и способности комуникације на руском језику како у писаном тако и у говорном језику у оквиру 

који је предвиђен програмом. 

Исход предмета: 

Оспособљавање студената за самостално коришћење руског језика, разумевање и сналажење у различитим 

ситуацијама; на европском нивоу А2. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

 Руска азбука у поређењу са српском /Ком. модели: Упознавање/. 

 Изговор ненаглашених самогласника /Ком. модели: поздрав, опроштај/. 

 Испадање сугласника /Ком. модели: Позиви/. 

 Једначење сугласника по звучности и обезвучавање /Ком. модели за обраћање сабеседнику/. 

 Разлике између рус. и срп. језика у акценту /Ком. модели за изражавање молби/. 6. 

 Руско писмо у поређењу са српским /Ком. модели за изражавање сумње, неверице, чуђења/. 

 Једначење сугл. по месту и начину творбе /Ком. модели за изражавање захвалности/. 

 Категорија падежа. Глаголи. Презент. /Ком. модели: Изражавање сумње/. 

 Изговор наставака у граматичким категоријама. Перфекат. /Ком. модели: Изражавање слагања и неслагања 

са сабеседником/. 

 Изговор у речима страног порекла. Футур. /Ком. модели: Изражавање извињења/. 

 Међујезичка хомонимија. Неправилни глаголи. /Ком. модели: Изражавање уверености, тврдње/. 

 Врсте речи у руском и српском језику /Ком. модели: Изражавање неуверености/. 

 Промена именица у рус. језику /Ком. модели: Изражавање слагања и неслагања са молбом сабеседника/. 

 Промена придева /Ком. модели: Изражавање слагања и неслагања са мишљењем сабеседника/. 

 Промена бројева /Ком. модели: Изражавање саосећања, сажаљења/. 

 

Практична настава 

 Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. 

Литература: 

Основна: 

1. Dragoljub Veličković, Ruski jezik I, Filozofski fakultet Niš, 2003. 

2. Radmilo Marojević, Gramatika ruskog jezika, tom I i II, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. 

3. Relja Popić, Naučno-tehnički rečnik, Politehnički rečnik, Privredni pregled, 1989. 

Допунска: 

1. Gazeta.Ru 2. NTV-MIR 3. Itar-tass (internet) 

Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

1 

Вежбе 

1 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе (комуникативна интерактивна метода) 

Оцена знања: 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 0 (25*) 

тест 15 усмени испит 55  

колоквијуми 25    

Обавезе студената: 

Присуство свим предавањима и вежбама. 
*Писмени део испита може се положити преко колоквијума. 

 


