
Пун назив Творба  ријечи у руском језику 

Скраћени  назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд  часова 

(П+А+Л) 

РЈ-2 обавезни 4. 5 2 1 0 

Шифра предмета СРJ2-1 

Школска година од које се програм  реализује 2009/10 

Врста и ниво студија, студијски програми: Основне академске студије, студије првог 

степена. Студијски программ за руски и српски језик и књижевности 

Условљеност другим предметима: Положен Фонетика и фонологија руског језика 

Циљеви  изучавања предмета: Стицање потребних теоријских и практичних знања из 

руског језика и да у конфронтирању са српским језиком усвоје неподударности “слике 

света” коју стварају језици за изражавање језичке и ванјезичке стварности. 

Име и презиме наставника и сарадника: Ред. проф. др Драгољуб Величковић - 

наставник 

Метод наставе и савладавање  градива: когнитивно-компаративни, демонстративни, 

структурални, граматичко-преводни, аудио-лингвални 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Адјективна  деклинација. 

2 Заменичка деклинација. 

3 Мешовита  деклинација. 

4 Функција  пуних и кратких  придева. 

5 Семантика пуних и кратких  придева. 

6 Непроменљиви  придеви и именице. 

7 Бројеви као променљива врста  речи. 

8 I парцијални испит 

9 Основни бројеви. Подела, промене  бројева. 

10 Редни бројеви. Промена. 

11 Слагање бројева са именицама и придевским речима. 

12 Збирни  бројеви. Грађење  и промена. 

13 Употреба  збирних бројева  у руском и српском. 

14 Децимални бројеви и разломци. 

15 Промена и употреба децималних бројева и разломака. 

16 Основни бројеви. Подела, промене  бројева. 

17 II парцијални испит 

Оптерећење  студента по предмету: 

Недјељно: У семестру: 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, да ураде задаће и тестове, да раде 

колоквије и посјећују консултације. 

Литература: Драгољуб Величковић, Руски језик I за студенте филозофског факултета, Универзитет у 

Нишу, 2005., Радмило Маројевић, Граматика руског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд, 1983. 

Облици  провјере знања и  оцјењивање: Редовно присуство настави доноси до 5  бодова. 

Колоквијуми, тестови и задаће доносе до 40  бодова. Завршни испит доноси до 55  бодова. Пролазна оцјена 



се добије ако се сакупи 50 или више бодова. 

 


