
Потребна предзнања 

Услов за праћење наставе је средњошколски ниво знања енглеског језика. 

Метод рада и облици наставе 

Наставни програм остварује се предавањима, вежбама и консултацијама. На предавањима 

се ради на превођењу, разумевању и коментарисању датог текста. На вежбама се раде 

граматички примери уз учешће студената. 

Реализација програма до испита и вредновање предиспитних обавеза 

Студенти су обавезни да присуствују предавањима и вежбама. О присуству вежбама води 

се евиденција на одговарајућем обрасцу.  

 

Студент је обавезан да присуствује вежбама на мин. 80% часова и да има позитивно 

оцењене предиспитне обавезе у складу са Правилником о студијама. 

 

Предиспитне обавезе студената су следеће: 

- Први колоквијум  

- Други колоквијум   

 

Поени колоквијума: 

 

1) Први колоквијум    15 до 20 поена 

2) Други колоквијум  15 до 20 поена 

Колоквијуми 

У току слушања предмета раде се два колоквијума као део предиспитних обавеза. Први 

колоквијум се одржава у четрнаестој наставној недељи јесењег семестра, а други у 

четрнаестој недељи пролећног семестра, у трајању од два часа. О тачном термину 

одржавања колоквијума студенти су две недеље унапред обавештени (интернет, огласна 

табла). 

  

  

Шифра и назив предмета: 0012.06 Енглески језик 

Обим наставе у бодовима:  7 ЕСПБ  

Семестар:  I и  II 

Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН:  

- недељно : 1+ 2 + 0 

 - укупно   : 15 + 30 + 0 = 45 
  



Испит, начин полагања и формирање коначне оцене 

Услов за излазак на испит је уредно похађање наставе и успешно завршене све 

предиспитне обавезе. 

Испит се полаже писмено и усмено. 

Писмени део испита се ради три часа ( 135 мин ) и вреднује се са  највише 30 поена. 

 

Студент је положио писмени део испита ако је освојио најмање 10 поена. 

 

Усмени део испита се полаже највише један час и вреднује се са највише 30 поена. 

 

Студент је положио усмени део испита ако је освојио најмање 11 поена. 

Коначна оцена се формира, у складу са Правилником о полагању испита и оцењивању на 

испиту, на основу збира поена остварених на предиспитним обавезама и испиту на следећи 

начин: 

оцена 10 (91-100 поена); 9 (81-90); 8 (71-80); 7 (61-70); 6 (51-60)  и 5 (<50). 

Литература 

Основна: 

1. Костић Д., Engineering English, Машински факултет, Београд, 2005. 

2. Ћирић Г., Gramatika engleskog jezika sa vezbanjima, Tеатар ZA,  

Крушевац, 2002. 

Допунска: 

1.  Headway-Intermediate – Oxford University Press 

2.  Life Lines-Intermediate – Oxford University Press 

3. Opportunity – Longman 

4. Избор текстова из дневене и периодичне штампе 

 

 

  



Корисне информације за студенте које се односе на организацију и спровођење вежби 

1. Nouns – singular, plural, exercises       2 

 

2. Articles – the definite, indefinite use, omitting     2 

 

3. Tenses – Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future Simple, 

positive, negative interrogative forms       10 

 

4. Modal Verbs – present, past forms       4 

 

5. Passive voice – positive, negative, interrogative forms; 

15-20 exercise          12 

 

6. Conditional Sentences – I, II, III type, positive, negative, 

interrogative forms         7 

 

7. Indirect Speech – positive, negative, interrogative forms 

 

8. Lexical Exercises         7 

 

9. Language Use – Actual Events, Sports Events, Weather…    9 

Консултације са студентима 

Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама 

наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: 

давање упутстaва о приступу учењу, додатна објашњења по питању предиспитних обавеза, 

начину полагања испита и томе сл. 

Консултације се обављају по правилу у кабинету за наставу према распореду консултација 

који се објављује на огласној табли школе. 

24.04.2020.       Тања Радовић, проф. енг. језика  

 

 


