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Korejski jezik po izboru 

 

Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Корејски језик А1.1 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: уписан један од  студијских програма на Филозофском факултету 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају са карактеристикама корејског језика, да савладају корејско 

писмо (Хангул)  и развију способност комуницирања на основном нивоу корејског језика. 

Исход предмета  

Након завршеног курса, студенти су у могућности да читају и пишу корејско писмо и врше најосновнију 

комуникацију на корејском језику. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  

Корејско писмо (Хангул- вокали, дифтонзи и консонанти) и изговарање завршних консонанта. 

Представљање и поздрави. Ред речи у реченици и формирање реченица. Садашње, прошло и будуће 

време. Бројеви. Дани у недељи. Упознавање са основним елементима корејске културе неопходних за 

боље разумевање језика. 

Практична настава: 

Језичке вежбе у виду дијалога усмерене ка разумевању и правилном усменом и писменом изражавању на 

корејском језику. Теме: Поздрави и представљање. Дневне активности, куповина и наручивање хране. 

Литература 

 Основна:  1. 고려대학교  한국어문화교육센터, 재미있는  한국어  1, 교보문고  2008 

                    2. 고려대학교  한국어문화교육센터, 재미있는  한국어  1 Workbook, 교보문고  2008 

Додатна: 1. 국립국어원 , 세종한국어  1, 2019 

                   2. 김정숙 , 조항록 , 이미혜 , 원진숙 , 초급  한국어  읽기 , 국립국어원  2008. 

                   3. 이해영 , 김정화 , 박나리 , 초급  한국어  듣기 , 국립국어원 2007. 
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Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Корејски језик А1.2 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: положен испит из предмета Корејски језик А1.1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти развију способности усменог и писменог изражавања на основном нивоу 

А1. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти могу да читају, пиши и усмено се изражавају на  основном А1 нивоу 

корејског језика. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

Наставци -ㅂ니다 /습니다 , компарација, императив, хонорифични облици глагола, модални глаголи, 

неправилни глаголи и придеви на ㅂ. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога усмерене ка разумевању и правилном усменом и писменом изражавању на 

корејском језику. Теме: Разговори о плановима и договорима, о времену и активностима за 

викенд/распуст/одмор, о хобију. Забране, молбе, дозволе. Представљање породице. Дијалози у 

ситуацијама: код лекара, у банци и пошти.   

Литература 
 Основна:  1. 고려대학교  한국어문화교육센터 , 재미있는  한국어  1, 교보문고  2008 

                   2. 고려대학교 한국어문화교육센터 , 재미있는  한국어  1 Workbook, 교보문고  2008 

Додатна: 1. 국립국어원, 세종한국어  2, 2019 

                   2. 김정숙 , 조항록 , 이미혜 , 원진숙, 초급  한국어  읽기 , 국립국어원 2008. 

                   3. 이해영 , 김정화 , 박나리 , 초급  한국어  듣기, 국립국어원  2007. 
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Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Корејски језик А2.1 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: положен испит из предмета Корејски језик А1.2 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти, уз примењивање усвојених основа из претходног нивоа, додатно обогате 

вокабулар и знање граматике, и да развију способност усменог и писменог изражавања на нивоу А2.1 

корејског језика. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти могу да читају, пиши и усмено се изражавају на А2.1 нивоу корејског 

језика.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

Временске и узрочне реченице, модификатори за садашње време -는 /-(으)ㄴ и за прошло време -(으)ㄴ, 

неправилни глаголи на ㄹ, наставци за глагол -아 /어 /여 , -았 /었 /였어  -(이)야 , -자 , -지 , (으)ㄹ까 , (으)ㄹ 

게 , изражавање трајне радње. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога усмерене ка разумевању и правилном усменом и писменом изражавању на 

корејском језику. Теме: Представљање у званичним ситуацијама. Временска прогноза.  Разговори о 

одмору и будућим плановима, о саобраћају, о изгледу. 

Литература 

  Основна:  1. 고려대학교  한국어문화교육센터, 재미있는  한국어  2, 교보문고  2009 

                    2. 고려대학교  한국어문화교육센터, 재미있는  한국어  2 Workbook, 교보문고  2009 

Додатна:  1. 국립국어원 , 세종한국어  3, 2019 

                   2. 김충숙 , 김기영 , 김미옥 , 중급  한국어  1, 국립국어원  2012 
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Студијски програм/студијски програми: Обавезни страни језик по избору 

Назив предмета: Корејски језик А2.2 

Статус предмета: ИБ 

Број ЕСПБ:3 

Услов: положен испит из предмета Корејски језик А2.1 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенти савладају основни вокабулар и граматику  и развију способности усменог и 

писменог изражавања о свом окружењу, о осећањима и потребама и да комуницирају о уобичајеним 

темама. 

Исход предмета  

Након савладаног курса, студенти могу да читају, пиши и усмено се изражавају на А2 нивоу корејског 

језика.  
Садржај предмета 
Теоријска настава: 

Модификатор за будуће време (으)ㄹ, Придеви на 으다 , писани стил -다 , пасив, конструкције 

밖에…안 /못 /없다 , објашњавање разлога, одлука и планова. 

Практична настава:Вежбе  

Језичке вежбе у виду дијалога усмерене ка разумевању и правилном усменом и писменом изражавању на 

корејском језику. Теме: Осећања, путовања, живот у Кореји.  Дијалози у ситуацијама: у туристичкој 

агенцији, код лекара, у агенцији за некретнине. 

Литература 

  Основна:  1. 고려대학교  한국어문화교육센터, 재미있는  한국어  2, 교보문고  2008 

                    2. 고려대학교  한국어문화교육센터, 재미있는  한국어  2 Workbook, 교보문고  2008 

Додатна:  1. 국립국어원 , 세종한국어  4, 2019 

                   2. 김충숙 , 김기영 , 김미옥 , 중급  한국어  1, 국립국어원  2012 

                   3. 이해영 , 한상미 , 중급  한국어 2, 국립국어원  2012 

                    

 


