
 Назив предмета: Руски језик 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

12СРЈ2 обавезан  2. 4 2+0 

Студијски програми за које се организује: Српски језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: Руски језик 1 

Циљеви изучавања предмета: Предмет се својим садржајем, темама, методиком и циљевима наставља на 

предмет Руски језик 1, који су студенти слушали у преходном семстру. Циљ му је постизање основних 

језичких и говорних компетенција, између осталог и кроз поређење двају језичких система – српског и 

руског, упознавање са руском културом и њеним разликама у односу српску.  

Исходи/резултати учења (стечена знања): Студент може да разуме краће (прилагођене) текстове 

на руском језику, да учествује у разговору на теме које обрађене током курса. 

Име и презиме наставника и сарадника: Бранислав Николић 

Методe наставе и савладавања градива: текстови, дијалози – читање, одговарање на питања, 

дискусија, постављање краћих сцена, граматичке вежбе, самостално излагање студената, 

презентације, дидактичке игре 

Садржај предмета: 

Припр. 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 

  

„В поликлинике“ – текст, вежбања, дијалози 

„У врача“ – дијалози; Компаратив и суперлатив придева и прилога 

Компаратив и суперлатив придева и прилога – вежбања; „Записки юного врача“ – 

читање и провера разумевања. 

Образовни систем, избор факултета и занимања; Инструментал именица  

„Скоро будет вечер“ – читање, дијалози 

„Сказка о счастье“ – читање, провера разумевања; локатив са прелогом о / об 

Что такое счастье? – састави, дискусија 

„Москва – сердце России“; читање, провера разумевања; Конструкције са хотя и 

несмотря на то что  

„Санкт-Петербург“ – читање, провера разумевања; Конструкције  са временским 

значењем в + акузатив 

Студентска презентација знаменитости Москве и Санкт Петербурга 

„В универмаге“ - читање, провера разумевања, дијалози 

Конструкције на + акузатив, для + генитив, за + акузатив; Одећа – лексичка 

вежбања, дијалози 

„Государственная библиотека России“ – читање текста, провера разумевања, 

партитивни генитив 

„Мы идем в библиотеку“ – дијалози, Акузатив придева 

„Мои любимые книги“ – састави, дискусија 

 

 

 

 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно:  2 У семестру: 30 

Литература: 1. Русский язык / под ред. проф. И. М. Поповой. – Тамбов: ТГТУ, 2009. 

2. Kollárová E., Trušinová L'. B. Встречи с Россией. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 

1998. 

3. Маројевић, Радмило. Граматика руског језика. Београд; Завод за уџбенике и наставна средства, 

1998. 

Облици провјере знања и оцјењивање: завршни испит 

Посебна назнака за предмет: / 



Име и презиме наставника који је припремио податке: Бранислав Николић 

 

 

 

 

 
 


