
Студијски програм/студијски програми : Руски језик и књижевност 
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Пољски језик – други словенски језик  (А1.1) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 
(A1.1) Формирање арикулационе базе, савладавање пољске графије, почетно формирање навика 
говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и ситуација на елементарном нивоу. 
Исход предмета  
(A1.1) На крају курса, требало би да студент зна основна правила графије и ортографије, да уме да 
прочита, каже, разуме на слух, и напише на најелементарнијем нивоу неколико реченица о себи, 
породици и околини, а везано за теме и текстове из првог дела уџбеника. 
Садржај предмета 
Практична настава:  
(А1.1) Tеме покривене са 10 лекција из уџбеника „Hurra 1“ (1-10) – категорија рода, броја и падежа, 
номинатив, акузатив, инструментал и локатив једнине и множине, инфинитив глагола, садашније време I, 
II, III, IV коњугација, прошло време). Лексика у складу са темама које се обрађују у уџбенику 
(представљање, називање и квалификација различитих земаља, језика, професија; предмети у кући; на 
улици, на пијаци, у продавници).    
Литература  
„Hurra po polsku 1”, M. Małolepszy, A. Szymkiewicz; Kraków, 2006 



Студијски програм/студијски програми : Руски језик и књижевност 
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Пољски језик – други словенски језик  (A1.2) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 
(A1.2) Pазвијање навика говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и ситуација на 
елементарном нивоу, што приближно одговара нивоу А1 заједничког европског оквира за живе језике. 
Исход предмета  
(A1.2) На крају курса, требало би да студент уме да се, у контекстима које пружа уџбеник, служи 
вештинама читања, говорења, аудирања и писања на нивоу приближном нивоу А1 заједничког европског 
оквира за живе језике, тј. да буде оспособљен за елементарно споразумевање у породици  и ван ње.  
Садржај предмета 
Практична настава:  
(A1.2) Tеме покривене са 10 лекција из уџбеника „Hurra 1“ (11-20) у којима је заступљена одговарајућа 
фонетска и морфосинтаксичка грађа, бројеви и слагање именица уз бројеве, глаголи: презент, перфекат, 
глаголски вид, сложени и прости футур, инфинитив и промена повратних глагола, глаголи кретања). 
Лексика у складу са темама које се обрађују у уџбенику.  
Литература  
„Hurra po polsku 1”, M. Małolepszy, A. Szymkiewicz; Kraków, 2006 



Студијски програм/студијски програми : Руски језик и књижевност 
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Пољски језик – други словенски језик  (A2.1) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 
 (A2.1) Pазвијање говорних вештина говорења, аудирања и писања на нивоу који је приближно између 
А1 и А2 европског оквира за живе језике. 
Исход предмета 
 (A2.1) На крају курса, требало би да студент зна основне културолошке податке о Пољској. Студент 
разуме, зна и користи реченице изван контекста и често употребљава изразе у вези са кругом његових 
активности ( подаци о себи, породици, месту становања, послу, студијама).  
Садржај предмета 
Практична настава: 
 (A2.1) Теме покривене са 10 лекција из уџбеника „Hurra 2“(1-10)  у којима је заступљена одговарајућа 
лексичка и граматичка грађа (изражавање времена; датум; гледање на сат; изражавање места, 
поседовања, непоседовања, родбинских веза и односа, изражавање осећаја; последице, саветовање, 
наручивање...). Лексика у складу са темама које се обрађују у уџбенику (породица, радни дан, град и 
село, становање, путовање, летовање, зимовање, одмор итд.) 
Литература  
„Hurra po polsku 2”, A. Burkat, A. Jasińska; Kraków, 2007 



Студијски програм/студијски програми : Руски језик и књижевност 
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Пољски језик – други словенски језик  (A2.2) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): 
Статус предмета: обавезни изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 
(A2.2) Pазвијање говорних вештина говорења, аудирања и писања на нивоу који је приближно између А2 
и Б1 европског оквира за живе језике. 
Исход предмета  
(A2.2) На крају курса студент треба да зна културолошке податке о врстама превоза, специјалитетима 
националне кухиње, систему образовања у Пољској; може да води разговор током обичних послова, који 
се своди на размену једноставних и директних информација о свакодневним и познатим стварима; 
студент зна да описује своја занимања, осећања, изглед особа, места. 
Садржај предмета 
Практична настава:  
(A2.2) Теме покривене са 10 лекција из уџбеника „Hurra 2“(11-20) у којима је заступљена одговарајућа 
лексика и граматичка грађа. Аутоматизација употребе падешких облика именица, заменица, придева и 
бројева, употреба глагола у садашњем, прошлом и будућем времену. Лексика у складу са темама које се 
обрађују у уџбенику (празници, факултет, позориште, биоскоп, обичаји, књижевност итд.)   
Литература  
„Hurra po polsku 2”, A. Burkat, A. Jasińska; Kraków, 2007 


