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Табела 5.2 Спецификација предмета

63324 Синтакса немачког језика
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Теоријско овладавање основним знањима о синтаксичком систему немачког језика као структуре. Оспособљавање студената за
анализу разних врста реченица (према односу међузависности спрам глагола као надређеног регенса) и њихово правилно
коришћење у разним комуникативним ситуацијама.

Оспособљеност студената да на непознатом тексту препознају и објасне структуру реченице и односе међу реченицама у
комплексној реченици на принципу зависности од глагола те да на основу тога и сами граматички исправно продукују реченице и
повезују их у текст.

Студенти се упознају с основним појмовима синтаксе и стичу увид у разне теорије описа реченице. Обрађују се реченични
модели у немачком језику и поступци за утврђивање реченичних делова као и њихова функција; теоријски се разматра опис
реченичних делова, ред речи, те посебно односи међузависности у оквиру компексне реченице; посебна пажња се посвећује
допуни и додатку у облику реченице, те синонимији између различитих појавних облика допуна или додатака - све у зависности
од глагола као врховног регенса.

Увежбавање и дискусија на конкретном језичком материјалу теоријских стечених знања, као горе описано, са акцентом на
структурама, различитим од оних у српском језику као матерњем, а који студентима немачког језика као страног представљају
посебне потешкоће.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне

Литература
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2, Đukanović, Jovan Der komplexe Satz im Deutschen Beograd : Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva 1998

3, Petrović, Velimir Einführung in die Syntax des Deutschen Pécs : Janus Pannonius
Tudományegyetem 1995

4, Engel, Ulrich Neues zur DVG, in; Convivium (=Germanistisches
Jahrbuch Polen 2004) Bonn : DAAD 2004

5, Engel, Ulrich Syntax der deutschen Gegenwartssprache Berlin: E. Schmidt 1994
6, Engel, Ulrich Deutsche Grammatik [Neubearbeitung] München: Iudicium 2002
7, Đurović, Annette Grundfragen der deutschen Syntax Belgrad: Philologische Fakultät 2011

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 40.00Да

Ознака
предмета Назив предметаР.бр. Мора се

одслушати
Мора се

положити

63183 Морфосинтакса немачког језика1, Да Да

Недељковић Б. ДаницаНаставник:

Предмети предуслови

Остали часови:

2 2 0 0 0

15.05.2015Датум: Страна 43


