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Portugalski jezik po izboru 
 
Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми  
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Португалски језик А1.1 
Статус предмета: ИБ 
Број ЕСПБ:3 
Услов: уписан одговарајући студијски програм 
Циљ предмета 
Развијање свих елемената комуникативне компетенције на португалсом језику на нивоу А1 
Заједничког европског референтног оквира за језике. Овладавање темама: 
- слова и звуци; португалски правопис 
- представљање и идентификовање себе и других. 
- поздрављање, одговарање на поздрав и отпоздрављање. 
- употреба друштвених образаца. 
- Облици обраћања: разлике између формалног, полуформалног и неформалног начина. 
- Породица и породични односи 
- описивање особе / предмета 
- Становање: кућа и просторије 
- време (дани, месеци, сати) 
- тражење и пружање информација 
- лоцирање у времену и простору 
- прихватање и одбијање позива 
- исказивање осећања: задовољство / уважавање / незадовољство 
- тражење мишљења и исказивање мишљења 
- описивање ситуације 
- Препричавање догађаја/ исказивање чињенице 
- Дружење и ћаскање (почетак контакта, удељивање комплимената, захваљивање, 
извињење)  
Исход предмета  

До краја курса се очекује да студенти усвоје вештине и овладају горенаведеним темама. 

Садржај предмета 
Часови вежби су често и теоретске и практичне природе. Теме које се обрађују на часовима 
најчешће почињу теоретским делом, после кога следи практичан део , на коме студенти могу 
да примене и увежбају своје познавање дате теме. 
Литература  
COIMBRA, O.M. e LEITE, I.C. (2011). Gramática Activa 1. Lisboa: LIDEL. 
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1. Nível A1/A2. Lisboa: Lidel  
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1 – Caderno de Exercícios - Nível 
A1/A2. Lisboa: Lidel  
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Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми  
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Португалски језик А1.2 
Статус предмета: ИБ 
Број ЕСПБ:3 
Услов: Одслушан курс/положен испит из Португалског језика A1.1 
Циљ предмета 
Развијање свих елемената комуникативне компетенције на португалсом језику на нивоу А1 
Заједничког европског референтног оквира за језике. Овладавање темама: 
- Слободно време 
- куповина (цене, попусти, захтеви) 
- Јавне службе 
- Свакодневни живот 
- Храна и оброци (код куће, у кафеу) 
- Школа (предмети, разреди, места у школи, школске активности итд.) 
- Слободно време, забава 
- Друштвени медији (од СМС-а до Фејсбука) 
- Исказивање блиске будућности 
- Планирање блиске будућности (свакодневни задаци, слободно време) 
- Путовање (превоз, возни ред, дестинације, локације, споменици, куповина) 
- Писање и читање писама и разгледница  
Исход предмета  

До краја курса се очекује да студенти усвоје вештине и овладају горенаведеним темама. 

Садржај предмета 
Часови вежби су често и теоретске и практичне природе. Теме које се обрађују на часовима 
најчешће почињу теоретским делом, после кога следи практичан део , на коме студенти могу 
да примене и увежбају своје познавање дате теме. 
Литература  
COIMBRA, O.M. e LEITE, I.C. (2011). Gramática Activa 1. Lisboa: LIDEL. 
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1. Nível A1/A2. Lisboa: Lidel  
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1 – Caderno de Exercícios - Nível 
A1/A2. Lisboa: Lidel  
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Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми  
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Португалски језик А2.1 
Статус предмета: ИБ 
Број ЕСПБ:3 
Услов: Одслушан курс/положен испит из Португалског језика A1.2 
Циљ предмета 
Развијање свих елемената комуникативне компетенције на португалсом језику на нивоу А2 
Заједничког европског референтног оквира за језике. Овладавање темама: 
- Људско тело (здраве навике и болести) 
- Здравље и хигијена 
- Спорт и спортска опрема 
- Мода / одећа 
- Поређивање 
- Дискусија о прошлости 
- Описивање догађаја и искустава у прошлости 
- Исказивање учесталих активности у прошлости 
- Познавање различитих аспеката португалске културе 
- Препознавање речи и израза који се често користе у областима од непосредног значаја 
(нпр. најосновнији лични и породични подаци, куповина, локална географија, запослење). 
Исход предмета  

До краја курса се очекује да студенти усвоје вештине и овладају горенаведеним темама. 

Садржај предмета 
Часови вежби су често и теоретске и практичне природе. Теме које се обрађују на часовима 
најчешће почињу теоретским делом, после кога следи практичан део , на коме студенти могу 
да примене и увежбају своје познавање дате теме. 
Литература  
COIMBRA, O.M. e LEITE, I.C. (2011). Gramática Activa 1. Lisboa: LIDEL. 
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1. Nível A1/A2. Lisboa: Lidel  
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1 – Caderno de Exercícios - Nível 
A1/A2. Lisboa: Lidel  
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Студијски програм/студијски програми: Сви студијски програми  
Врста и ниво студија: 
Назив предмета: Португалски језик А2.2 
Статус предмета: ИБ 
Број ЕСПБ:3 
Услов: Одслушан курс/положен испит из Португалског језика A2.1 
Циљ предмета 
Развијање свих елемената комуникативне компетенције на португалсом језику на нивоу А2 
Заједничког европског референтног оквира за језике. Овладавање темама: 
- Причање о важним тренуцима у прошлости 
- Причање о одмору у иностранству 
- Изражавање љубазности у различитим социјалним ситуацијама (Preterito Imperfeito) 
- Причање о личном професионалном животу 
- Интервјуисање људи 
- Писање радне биографије (CV). 
- Писање биографије. 
- Причање о детињству 
- Давање савета / наредби (користећи императив) 
- Тражење и давање дозволе 
- Познавање различитих аспеката португалске историје и културе 
- Препознавање разлика између српске и португалске културе 
Исход предмета  

До краја курса се очекује да студенти усвоје вештине и овладају горенаведеним темама. 

Садржај предмета 
Часови вежби су често и теоретске и практичне природе. Теме које се обрађују на часовима 
најчешће почињу теоретским делом, после кога следи практичан део , на коме студенти могу 
да примене и увежбају своје познавање дате теме. 
Литература  
COIMBRA, O.M. e LEITE, I.C. (2011). Gramática Activa 1. Lisboa: LIDEL. 
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1. Nível A1/A2. Lisboa: Lidel  
 
BAYAN FERREIRA, A.M, BAYAN, H.J. (2011). Na Onda Do Português 1 – Caderno de Exercícios - Nível 
A1/A2. Lisboa: Lidel  

 

 
 
 
 
  


