
 Назив 
предмета: Синтакса њемачког језика 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезан IV 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Њемачки језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Морфосинтакса њемачког језика 
Циљеви изучавања предмета: Оспособљавање за анализу разних врста реченица и њихово правилно кориштење у разним  
                                                      комуникативним ситуацијама 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да препознају и 
разликују различите реченичне структуре и односе међу реченицама у комплексној реченици на принципу зависности од глагола те да 

се самостално служе стрчном терминологијуом депенденцијалног модела њемачке синтаксе. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Слађан Турковић 
                                                                         Мелсада Зец Зејнић, асистент 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
 
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 
 

Припрема и упис семестра 
 
Појам реченице 
Подјела према мјесту личног глаголског облика; глаголски комплекс; глагол као регенс – валентност 
Хелбигов модел валентности 
Енгелов модел валентности; допуне; тип фраза 
Додаци; тип фраза 
Појам комплексне реченице; подјела 
Независносложена (координативна) реченица – класификација 
Зависносложена (субординативна) реченица – класификација  
Статус релативне реченице 
Припрема за колоквијум 
Реченица као допуна 
ИГ – реченица 
Реченица као додатак – подјела на врсте 
Темпоралне, кондиционалне и финалне реченице 
Партиципске реченице                                                                                                                 
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
  

30 часова предавања + 30 часова вјежби 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
1. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Heidelberg, 1988. (одабрана поглавља) 
2. Đukanović, Jovan: Der komplexe Satz im Deutschen. Beograd, 1998. 
3. Petrović, Velimir: Einführung in die Syntax des Deutschen. Pecs, 1995. 
4. Ulrich Engel - Neues zur DVG, u: Convivium (= Germanistisches Jahrbuch), Bonn, 2004. (стр. 193-222) 
      
Допунска литература: 
1. Еngel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Neubearbeitung. München, 2004. 
2. G. Helbig - Probleme der Valenz- und Kasustheorie, Niemeyer, Tübingen, 1992. (одабрана поглавља) 
3. Helbig / Schenkel: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben, Niemeyer, Tübingen, 1991. 
4. Engel / Schumacher: Kleines Valenzlexikon deutscher Verben, Gunter Narr, Tübingen, 1976. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: 
Напомена: 
 

 


