Назив предмета:
САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК П-3 / П-4 (НИВО Б2)
Семестар: III и IV (П-3 зимски / П-4 летњи)
Облик наставе и фонд часова: Студенти похађају 4 сата вежбања недељно. Вежбања се
одвијају по групама.
Број бодова: 3 + 3 (П-3 + П-4)
Циљеви курса: Студент који се опредељи за енглески језик са излазним нивоом Б2 требало
би да после 4 одслушана семестра буде у стању да самостално користи енглески језик. То
подразумева да може да разуме главне идеје сложенијих текстова који се баве како
конкретним, тако и апстрактним темама, као и да учествује у стручним разговорима.
Студент треба да буде у стању да: комуницира течно и тачно, како са матерњим
говорницима енглеског, тако и са другим говорницима који енглески говоре као страни; да
аргументовано изражава своје мишљење о одређеним темама користећи шири вокабулар и
да активно учествују у дискусијама на одређену тему, а да при том не праве озбиљније
грешке које угрожавају кохезију и разумљивост; да разуме дуже говоре и да прати
предавања, као и да чита чланке и текстове који се баве савременим проблемима; да
напише дужи текст, и то јасно аргументујући своје мишљење и илуструјући га примерима,
користећи адекватне маркере дискурса.
Садржај курса: На часовима се обрађују одабрани текстови и вежбања из једног од
обавезних уџбеника ради проширивања вокабулара, развијања способности разумевања
текста и савладавања граматичких јединица.
Граматичке јединице:
Врсте речи у енглеском језику. Преглед глаголских облика – финитни и нефинитни
облици. Помоћни глаголи. Правилни и неправилни глаголи.
Именице у енглеском језику. Бројиве и небројиве именице. Неправилна множина именица.
Збирне именице.
Члан у енглеском језику – врсте чланова и употреба. Изостављање члана (нулти члан).
Квантификатори
Заменице у енглеском језику
Бројеви – основни и редни. Промене у писању у процесу деривације редних из основнох
бројева.
Придеви и прилози у енглеском језику, њихов редослед у реченици. Сложени придеви.
Компарација придева – синтетичка и аналитичка. Прилози за место, време, начин.
Компарација прилога. Неправилна компарација. Место придева/прилога еноугх у реду речи
у реченици.
Присвојни облици у енглеском језику: присвојни детерминатори (придеви и заменице),

генитив (саксонски, нормански, дупли).
Садашње време у енглеском језику: садашње просто, садашње трајно. Облик и употреба
садашњег перфекта.
Глаголи после којих се могу користити герунди или инфинитиви.
Изражавање будућности у енглеском језику.
Изражавање прошлости у енглеском: просто прошло време, трајно прошло време, прошли
перфекат. Исказивање будућности у прошлом времену.
Уобичајена прошла радња.
Конструкција Causative Have and Get. Глаголско стање у енглеском језику – актив, пасив.
Прелазни и непрелазни глаголи. Пасивне конструкције – облици и употреба.
Глаголи say и tell. Увођење индиректног говора – уводни глагол у садашњем времену
(изјавне, одричне и упитне реченице). Промене код реда речи у индиректном говору.
Императив у индиректном говору. Индиректни говор са уводним глаголом у прошлом
времену. Индиректни говор са описним уводним глаголом.
Модални глаголи у енглеском језику – облици и употреба. Израз: be able to, had better,
would rather. Инфинитиви у енглеском језику – употреба четири активна и два пасивна
облика инфинитива с модалним глаголима.
Типови клауза у енглеском: временске клаузе. Релативне клаузе. Релативне заменице.
Релативни прилози. Изостављање релативне заменице у релативној клаузи. Подврсте
релативних клауза. Намерне клаузе. Везници. Допусне клаузе. Везници.
Инверзија уз изразе So... / Neither ...
Кондиционалне реченице: 0 тип, I тип (if, unless, provided), II и III тип (инверзија код свих
типова).
Субјунктив у енглеском језику. Коришћење субјунктива за изражавање жеља, кајања,
критике и жалби.
Интерпункција
Термини за интерпункцијске знаке. Основна начела употребе.
Правопис
Правописна правила: удвајање сугласника, прелазак “y“ i “и“, губљење слова “е“.
Изговор
Мукло б. Мукло к. Хомографи. Хомоними .
Лексика (вокабулар)
а) Глаголски парови који се често мешају.
Најфреквентнији фразални глаголи.
Предлози за место. Предлози за време. Предлог бy уз превозна средства.
Облици so, suchso many/much... that. Употреба as и like. Употреба either, neither, too.
Разлика између in case и if.
Узвици: What!... How!... Ред речи уз ове узвике.
Редослед придева у реченици. Глаголи look, appear, seem, look like. Описивање одеће и
одевних предмета. Описивање карактера личности. Имена држава, називи језика, речи за
националну припадност.
Датуми у енглеском језику (године, деценије, векови).
Творба речи.
б) Обрада вокабуларних целина везаних за одређене теме које се обрађују кроз текстове/
теме за конверзацију: превозна средства и путовања; астрологија; образовање; професије;

препричавање доживљаја из прошлости, описивање детињства, доживљаји из детињства;
закон и кршење закона; куповина; кување; спорт; здравље и медицина; становање у стану
или кући; осећања и расположења.
Писање
Описивање физичког изгледа. Описивање карактеристика. Препричавање догађаја /
доживљаја из прошлости. Описивање родног града. Писање о хобијима и интересовањима.
Заступање и одбрана става, везаног за једну од тема за конверзацију.
НБ. Ови састави не треба да буду дужи од 10 реченица (130 речи) и треба да укључују
граматику и вокабулар који се раде на часу.
Списак литературе
а) обавезна:
Избор текстова и вежбања за Енглески језик као изборни предмет (Б2) – II година
Murphy, Raymond. 1994. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge UP.

б) препоручена
Базични речник енглеског језика (The General Service List of English Words, published in the
Carnegie Interim Report on Vocabulary Selection, compiled and edited by M. West)
Предуслови за уписивање
Положен Савремени Енглески језик П-2 (ниво Б2)
Обавезе студената
Предиспитне обавезе / испит:
Студенти су обавезни да редовно похађају наставу и да активно учествују у раду на часу
(најмање 80% часова). Оба испита (П-3 и П-4) садрже писмени и усмени део. Услов за
излазак на испит П-3 је приступање полагању предиспитне обавезе – усменог одговарања,
а услов за излазак на испит П-4 је положен писмени тест. Кандидатима који нису положили
цео испит П-3 није дозвољено да полажу испит П-4.
САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК П-3 Предиспитна обавеза овог испита је усмено
одговарање кандидата на крају трећег (зимског) семестра. Полагање предиспитне обавезе
је обавезно за све кандидате који желе да полажу испит. На овом делу испита студенти
читају кратак текст (обрађен на часу), одговарају на неколико питања везана за граматику и
вокабулар у тексту, затим описују слику (коју су одабрали од три понуђене) и дају своје
мишљење о теми која је написана испод сваке слике.
На крају првог семестра, студенти који су приступили полагању предиспитне обавезе могу
да изађу на на писмени испит. Писмени испит се сатоји од граматике, вокабулара,
разумевања текста и диктата.
САВРЕМЕНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК П-4 Предиспитна обавеза овог испита је полагање
писменог теста на крају четвртог (летњег) семестра. Тест се састоји од граматике,
вокабулара, разумевања текста и састава на задату тему.
Услов за приступање усменом испиту је положен писмени тест – предиспитна обавеза. На
овом делу испита студенти читају кратак текст (обрађен на часу), одговарају на неколико
питања везана за граматику и вокабулар у тексту, затим описују слику (коју су одабрали од
три понуђене) и дају своје мишљење о теми која је написана испод сваке слике.

