
  

Студијски програм/студијски програми : Хемија 
Врста и ниво студија: Основне академске студије, II семестар 
Назив предмета: Руски језик 1 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Раиса Ј. Цветковић 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услова 
Циљ предмета 
Упознавање студента са основним појмовима и терминологијом која се користи у биологији . 
Исход предмета  
Успешно савладавање предвиђене терминологоије и њена примена у коришћењу летературе на руском 
језику. 
Садржај предмета 
Сатурнови прстенови (текст). Самогласниц - изговор. Акценат. Вежбање (читање, превод, понављање, 
питања и одговори). Западни Сибир (текст). Сугласници - изговор. Акценти. Вежбање (обрада, читање, 
превод, вежбање, питања и одговори).Преобразовање природе (текст). Сугласници - изговор. Усаглашавање 
(сагласност). Именице мушког рода. Обрада, вежбање, читање, превод, питања и одговори.Од чега зависи 
боја мора (текст). Именице женског рода. Обрада, читање, превод, всжбања, питања и одговори.Сунце - 
Землља (текст). Имсницс средњег рода. Обрада, читање, превод, вежбања, понављање. питања и 
одговори.Океани (текст). Заменице. Личне, присвојне, односне. Обрада, читање, превод, разговор, питања и 
одговори.Сунчана активност и њен утицај на време и климу (текст).Придеви. Промена, читање, превод, 
понавл.ање, вежбање.Кретања тела у сунчевом систему (текст). Глаголски придеви. (Партиципи). Обрада, 
читање, превод, вежбање, питања и одговори.Звездане кише (текст). Прилози. Прсдлози. Обрада, читање, 
превод, разговор, понављање.Нешто мало о истраживању Венере (текст). Бројеви. Обрада, читање, превод, 
промена, вежбање.Северни морски пут (текст). Бројсви. Обрада, читање, превод, вежбање, 
понављања.Појава живота на Земљи (текст). Глаголи. Род, вид, времена.Читање, превод, вежбања, питања и 
одговори.Врела вода гејзира загрева домове (текст). Глаголи. Времена. Читање, превод, вежбања, питања и 
одговори.Земљотреси у Ташкенту (текст). Глаголи кретања. Обрада, вежбање, читање, превод, питања и 
одговори.Питање развитка енергије у Канади (текст). Обрада. читање. превод, понављање. Активност крајева 
ледника (текст). Обрада. читање, превод, вежбања, понављања, питања и одговори. 
Литература  
Грујић. Б. (1969): Руско-српскохрватски речник, Графички завод, Титоград. Николић. В. (1969): Граматика 
руског јсзика, Завод за издавање уџб.,Београд Попић, Р. (1982): Научно-технички речник, Привредни 
преглед, Београд. Пул.кин, И.М. (1964): Уџбеник руског језика за иностране студснте, Виша школа, Москва. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
      1 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,  консултације, колоквијуми, тестови, израда домаћих задатака 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    
 
 
 
 
 
 
 
 


