
 Назив 
предмета: Граматика енглеског језика 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд 
часова 

ГЕЈ 1 обавезни I 5 2+2 
 

Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета: Студенти упознају и савладавају основне категорије, врсте и облике из граматичког 
система енглеског језика, те уче да препознају и употребљавају контекстуално прикладне граматичке структуре. 
Крајњи циљ је проширење комуникативних способности и вјештина студената и стицање основних теоријских знања 
која представљају базу за даљу практично-теоријску надградњу у области граматике енглеског језика. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да 
теоријски и практично препознају изучаване граматичке категорије, дају предност структурама које представљају 

норму стандардног енглеског језика, контекстуализују и повезују облике и значења 
Име и презиме наставника и сарадника: Јелена Шајиновић Новаковић 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе, консултације и самостални рад. 
Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 

 

 
 
Nouns: countable and uncountable; compounds   
Articles: a little and little, a few and few; demonstratives  
All, each, every, both, neither, either, some, any; someone, anybody, nothing 
Interrogatives, possessives, reflexives, relative pronouns 
Adjectives of quality: form and position; comparison; adjectives + constructions  
Revision   
Quiz 1   
Results analysis 
Adverbs: form and use; position  
Prepositions: meaning and use; prepositions in various constructions   
Introduction to verbs: principal forms and parts  
Introduction to primary and modal auxiliaries: meaning and use  
Revision 
Quiz 2   
Results analysis 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  1 час предаавања  + 8 часова вјежби 
                
 

У семестру 
 

15 часова предавања  + 120 часова вјежби 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература:  

1. Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1992). A Practical English Grammar. Oxford: OUP. 
2. Thomson, A. J. and Martinet, A. V. (1986). Exercises. Oxford University Press. 
3. Foley, M. and D. Hall. (2012).MyGrammarLab, advanced C1/C2. Harlow: Pearson Education Limited. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
У току семестра студенти раде два писмена колоквијума, који у коначној оцјени учествују са по 25%,  а на крају године 

завршни тест, који износи 50% укупне оцјене.   
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Јелена Шајиновић Новаковић 
Напомена: Студенти треба редовно да похађају наставу (највише три изостанка у семестру) и активно учествују у њој. 

Студенти који буду имали више од три изостанка неће моћи да добију потпис на крају семестра.                                                                                                                                                              
 


