
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм:Обавезни страни језик по избору 

 

КИНЕСКИ ЈЕЗИК ПО ИЗБОРУ 
  



Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Kинески језик А1.1 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: уписан један од  студијских програма на Филозофском факултету 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте упознавање са основама кинеског језика из области фонетике, али и овладавањe 

основама писмености и развијање способности комуницирања на основном нивоу кинеског језика. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти су у могућности да правилно изговорају гласове и тонове у кинеском 

језику, да правилно пишу и читају кинеске карактере и служе се вокабуларом који им омогућава основну 

комуникацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Фонетика: иницијали и финали, правила транскрипције, тонови, промене тонова, промена тона речце за 

негацију不, иницијали ј,q,x, ретрофлексни финал, промена тона броја један, промена фонеме а. 

Идеограматика: формирање и структура кинеских карактера, основни потези и правила о редоследу потеза 

писања карактера. 

Граматика: редослед речи у реченици, реченице са упитном речцом吗, реченице са придевским и 

глаголским  предикатом, упитне и показне заменице, бројеви, прилози 也 и 都, именице за време и положај.  

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога, разговора о тексту и препричавањa, усмерене су ка разумевању и правилном 

усменом изражавању на кинеском језику и ка упознавању кинеске културе.Теме:Упознавање и 

представљање. Тражење и давање информација. Примена одговарајућих форми обраћања и молби. 

Литература 

 Основна:  1. 刘珣, 新实用汉语课本1 ，北京语言大学出版社 2010.年 

       2. 年刘珣, 新实用汉语课本 :练习册1，北京语言大学出版社2010年 

       3. 任雪梅，徐晶，博雅汉语1，北京大学出版社 2004 

Додатна: 1.李德 津 ，程美珍，外国人实用汉语语法，华语教学出版社1988年 

       2.Martin H. Manser, 精选英汉汉英词典， 商务印书馆 2004年 

       3.吴中伟，当代中文1，华语教学出版社2010年 

 

  



 

  

Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Kинески језик А1.2 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: положен испит из предмета Кинески језик А1.1 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте упознавање са граматичким и лингвистичким правилима и развијање способности 

усменог и писменог изражавања на основном А1 нивоу кинеског језика. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти су осопособљени да читају, пиши и усмено се изражавају на  основном А1 

нивоу кинеског језика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Идеограматика: структура кинеских карактера: сложени кинески карактери 

Граматика: класификатори, бројеви 二и 两, упитне заменице 几 и 多少,везници 和 и 还,реченице са 

именским предикатом, модални глаголи, предлошке конструкције, реченице са глаголима у серијама, 

глаголски предикати са два објекта, модална речца 吧，алтернативна питања, 一点儿и 有一点儿, реченице 

са субјекатско предикатском конструкцијом као предикатом, аспектуално 了，стожерне реченице. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога, разговора о тексту и препричавања, усмерене су ка разумевању и правилном 

усменом изражавању на кинеском језику и ка упознавању кинеске културе.Теме: Изражавање датума и сати,  

новчаних вредности. Забране Дозволе- Жалбе. Представљање породице. Разговор о годинама, о студијама, о 

дневном распореду активности. Дијалози у ситуацијама:изнајмљивање стана, код лекара,у продавници. 

Литература 

 Основна:  1. 刘珣, 新实用汉语课本1 ，北京语言大学出版社 2010.年 

       2.刘珣, 新实用汉语课本 :练习册1，北京语言大学出版社2010年 

       3.任雪梅，徐晶，博雅汉语1，北京大学出版社 2004年 

Додатна: 1.李德 津 ，程美珍，外国人实用汉语语法，华语教学出版社1988年 

       2.Martin H. Manser, 精选英汉汉英词典， 商务印书馆 2004年 

      3.吴中伟，当代中文1，华语教学出版社2010年 



 

  

Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Kинески језик А2.1 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: положен испит из предмета Кинески језик А1.2 или тест одговарајућег нивоа (ХСК1) 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте примена усвојене основе А1 нивоа кинеског језика и унапређење знања граматичким и 

лингвистичким правилима на нивоу А2, као и развијање способности усменог и писменог изражавања на 

овом нивоу кинеског језика. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти су оспособљени да читају, пишу и усмено се изражавају на  основном А2 

нивоу кинеског језика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Идеограматика: структура кинеских карактера: сложени кинески карактери 

Граматика: допуна за степен, модално 了，редупликација глагола, предлошке констрикције 从 и 往，

проста допуна за правац, 把 реченице, допуна за количину времена, компарација, класификатор 些，допуна 

за резултат,конструкција 跟...一样, реченице са глаголима у серијама којим се изражава начин или средство, 

конструкција因为 ...所以, употреба везника 还是  и 或者,конструкција...的时候, прилози 再 и 又. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога, разговора о тексту и препричавање, усмерене су ка разумевању и правилном 

усменом изражавању на кинеском језику, али и ка упознавању кинеске културе.Теме:Опис ствари и места.  

Разговор о интересовањима. Кинеско и западно сликарство.Честитке. Дијалози у ситуацијама: замена стране 

валуте, у куповини, у библиотеци, у пошти, у превозу. Обичаји прославе кинеске и наше Нове године. 

Литература 

 Основна:  1. 刘珣, 新实用汉语课本2 ，北京语言大学出版社 2010.年 

       2.刘珣, 新实用汉语课本 :练习册2，北京语言大学出版社2010年 

       3.任雪梅，徐晶，博雅汉语2，北京大学出版社 2004年 

Додатна: 1.李德 津 ，程美珍，外国人实用汉语语法，华语教学出版社1988年 

       2.Martin H. Manser, 精选英汉汉英词典， 商务印书馆 2004年 

      3.吴中伟，当代中文1，华语教学出版社2010年 



 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Kинески језик А2.2 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: положен испит из предмета Кинески језик А2.1 или тест одговарајућег нивоа (ХСК 2) 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте примена усвојене основе А1 нивоа кинеског језика, проширење знања и развијање 

способности самосталног усменог и писменог изражавања на  нивоу А2 кинеског језика. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти су оспособљени да читају, пишу и усмено се изражавају на  основном А2 

нивоу кинеског језика. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Идеограматика: структура кинеских карактера: сложени кинески карактери 

Граматика: конструкција 是...的，предлошке конструкције 离, конструкција 先..再，егзистенцијалне 

реченице是,有,在,аспектуална речца过, глаголски класификактори за учесталост радње次и 遍 ,конструкција

虽然... 但是, изражавање радње која ће се ускоро догодити, конструкција 多...啊, сложена допуна за правац, 

изражавање радње у прогресу, конструкција不但...而且，редни бројеви,  изражавање трајне радње, пасивне

被 реченице，допуна за резултат 到 и 在, конструкција  如果..就, прилози 才 и 就. 

 Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога, разговора о тексту и препричавање, усмерене су ка разумевању и правилном 

усменом изражавању на кинеском језику, али и ка упознавању кинеске културе.Теме: Спортске активности. 

Путовања. Омиљени филмови/књигe. Занимљива искуства.Разлике живота у селу и граду, годишњих доба у 

Србији и Кини. Тражење посла. Ситуације у ресторану. Незгоде.Заказивање састанка.Планови у будућности.   

Литература 

 Основна:  1. 刘珣, 新实用汉语课本2 ，北京语言大学出版社 2010.年 

       2.刘珣, 新实用汉语课本 :练习册2，北京语言大学出版社2010年 

       3.任雪梅，徐晶，博雅汉语2，北京大学出版社 2004年 

Додатна: 1.李德 津 ，程美珍，外国人实用汉语语法，华语教学出版社1988年 

       2.Martin H. Manser, 精选英汉汉英词典， 商务印书馆 2004年 

      3.吴中伟，当代中文1，华语教学出版社2010年 


