
 Назив 

предмета: Граматика енглеског језика 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
ГЕЈ2 обавезни II 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Граматика 1 
Циљеви изучавања предмета: 
Овај курс концептуално представља наставак Граматике енглеског језика 1, уз консеквентно проширење градива у циљу 
свеобухватног предочавања основа граматике енглеског језика. Нагласак се ставња како на усвајање теоријских знања, тако и на 
практично оспособљавање  студената за анализиње и коришћење граматичких конструкција предвиђенихе садржајем предмета. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да идентификују, 

разликују, именују, објасне и користе граматичке структуре енглеског језика обухваћене предметним градивом 
Име и презиме наставника и сарадника: Далибор Кесић, Јасна Јуришић 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања, вјежбе. 
Садржај предмета: Овај курс представља наставак систематичног прегледа облика и структуре граматике савременог енглеског 
језика и надовезује се на Граматику енглеског језика 1. Курс се бави проучавањем феноменологије везане за опис и употребу 
граматичких категорија енглеског језика. 
Припремна недјеља 
 
I недјеља 
II недjеља 
III недјеља 
 IV недjеља 
V недjеља 
VI и VII недjеља 
 
VIII недjеља 
IX недjеља 
X  недjеља 
XI недјеља 
XII недjеља 
XIII недjеља 
XIV недjеља 
XV недjеља 

Припрема и упис семестра 
 
Present tenses (continuous (progressive) and simple tense). Thomson and Martinet: Chapter 17. 
The past (past progressive and simple) tense. Thomson and Martinet: Chapter 18 (up to p. 182). 
The perfect tenses (present and past, simple and continuous). Thomson and Martinet: Chapter 18 (p. 182-198). 
Expressing future in English. Future forms. Want, wish, would like. Thomson and Martinet: Chapter 19. 
Test 1 
The sequence of tenses. The conditional. Conditional sentences type 1,2, 3. Other uses of will/would, shall/should. 
Thomson and Martinet: Chapter 20, 21, 22.  
The infinitive and the gerund. Constructions. Thomson and Martinet: Chapters 23, 24, 25.  
The participles (present, perfect, passive).  The passive voice. Thomson and Martinet: Chapter 26, 30.  
Test 2 
Indirect speech.. Thomson and Martinet: Chapters 31. 
Conjunctions. Purpose. Thomson and Martinet: Chapters 32, 33. 
Phrasal verbs. Thomson and Martinet: Chapters: 38. 
Clauses of reason, result, concession, comparison, time. Noun clauses. Thomson and Martinet: Chapters  34, 35. 
Revision and consolidation. Preparation for the final exam. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања, 2 часa вјежби 

          

У семестру 
 

30 часова предавања и 30 часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Thomson, А. Ј. and A.V. Martinet. (1996). A Practical English Grammar.  London: Longman. 
Huddlestone R. and G. Pullum (2005).  A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge University Press. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
25%  1. колоквијум  (Test 1) 
25%  2. колоквијум (Test 2) 
50%  Завршни испит  
Завршни испит носи 50% оцјене 
Два колоквијума улазе у ѕбир коначне оцјене с тим да студент/киња има право иѕаћи на ѕавршни испит који носи 50% оцјене ако има 
барем 25% оцјене остварене на једном од претходна два колоквијума. 
  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке Далибор Кесић 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


