
Студијски програм: Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: РУСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: Живојин Н. Трајковић 

Шифра предмета: Б.4.1-И.3 Година: II Семестар: 4 

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

Број ЕСПБ: 2 

Услов за избор/слушање предмета: Руски језик 1 

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 Б1.1. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

 Промена заменица (именичких) /Ком. модели: Изражавање упозорења/. 

 Промена заменица (придевских) /Ком. модели: Изражавање сумње у веродостојност исказа/. 

 Степени поређења придева у рус. и срп. језику /Ком. модели:/. 

 Прилози (грађење, функција) /Ком. модели: Изражавање неслагања, неодобравања, незадовољства/. 

 Предлози у руском и српском језику /Ком. модели: Изражавање одобравања/. 

 Речце у руском језику /Ком. модели: Изражавање молбе да се нешто уради/. 

 Везници у руском језику /Ком. модели: Подстицај сабеседника ка радњи, типови одговора на молбу, савет, 

поруку, захтев, подстицај/. 

 Узвици (значење) /Ком. модели: Писмени одговори на молбе, тражења, дозволе/. 

 Глагол. прилози /Ком. модели: Обећања, обавезе/. 

 Глагол. партиципи (активни) /Ком. модели: Неодређени одговор на молбу, подстицај/. 

 Глагол. партиципи (пасивни) /Ком. модели: Информациона питања/. 

 Синтагма и реч. Врсте синтагми /Ком. модели: Наредба, забрана/. 

 Простое предложение: односоставное и двусоставное /Ком. модели: Конструкције с облицима императива/. 

 Сложное предложение - сложно-сочинённые - у поређењу са српским. 

 Сложное предложение - сложно-подчинённые - у поређењу са српским. 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

 Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина. 

Литература: 

Основна: 

1. Ljubica Nestorov, Ruski jezik I, za studente Mašinskog fakulteta, Tehnička knjiga, 1997. 

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: 
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Број часова активне наставе: Остали часови: 

Предавања 

1 

Вежбе 

1 

Други облици активне наставе 

0 

 

0 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе, колоквијуми 

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. 

 


