
Обавештење за студенте који слушају немачки језик 

Градиво потребно за испит из немачког језика  

Немачки 2 – писмени део – почетна група 

Лекције:   

1. Milans Arbeitstag 

2. Milans Zimmer 

3. Sonntag 

       а)  све речи из наведених лекција 

       б)  модални глаголи 

       в)  предлози са дативом             

     Усмени део испита ће бити обавезан само за студенте који желе оцену осам. За студенте који  

     желе оцену 6 или 7 биће довољан само писмени део испита    

     Теме за усмени део испита за оцену 8 

 а)  Mein Arbeitstag 

 б)   Mein Zimmer 

Немачки 4 – писмени део – почетна група 

 Текстови за разумевање прочитаног текста:  

а )  Julius Meinl 
б)   Swatch Group 
в)   Karstadt 

Текст за допуну текста:  

b)  Die Familie Hueber geht einkaufen 

Граматика:  

а ) перфекат 

б) футур 

     Усмени део испита ће бити обавезан само за студенте који желе оцену осам. За студенте који  

     желе оцену 6 или 7 биће довољан само писмени део испита    

     Теме за усмени део испита за оцену 8 

 а)  Julius Meinl 

 б)  Ich gehe einkaufen 

 



Немачки 2 и немачки 4 – напредна група 

1.  Swatch 

2. Rechtsformen des Unternehmens 

3. Der Geschäftsbrief – strana 100, 101, 102 – ( Anfrage – upit)  

 Усмени део:  

1. Swatch 

2. Einzelunternehmen 

3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

Немачки као други страни језик 

Цела скрипта за Немачки 1 тј. онај део који су студенти фотокопирали 07. марта 2020. 

Посебно:  

1. Речи – именице са одређеним чланом 

2. Презент – глаголи- јаки нарочито друго лице и треће лице једнине код глагола ( fahren, 

essen, treffen, laufen, lesen) 

3. Присвојне заменице 

4. Упитне реченице   

5. Бројеви до сто 

Усмени део је обавезан само за студенте који желе оцене 8,9,10. Студенти који суу задвољни 

оценом 6 или 7 не морају да излазе на усмени.  

 

Пример задатака 1 на писменом делу испита из немачког као другог језика – Dopunite tekst 

zadataim rečima! 

 

1 Sara _______________aus Serbien. Sie _____________ jetzt in Wien. Sara ist 

_____________. Sie studiert _______________. _______________ ist Montag. Sara hat 

_________________. Am Nachmittag geht Sara in das ________________________. Sie 

_____________ Deutsch und Englisch. Morgen arbeitet Sara in einem 

____________________. __________________geht sie schwimmen.  

 

kommt Studentin 

Supermarkt Vorlesungen 

Am Abend Sprachlernzentrum 

lebt Ökonomie 

lernt Heute 



Пример за задатак 2 –  Dopunite rečenice glagolima u prezentu!  

1. Guten Tag! Mein Name ____________ (sein) Müller.  

2. Ich __________________ (kommen) aus Deutschland.  

3. Ich ____________________(haben) ein Auto.  

Пример за задатак 3 – Upišite naziv predmeta prikazanog an slici obavezno as 

određenim članom! 

_______________ 

________________ 

Пример за задатак 4 – napišite broj ciframa 

elf____________________ 

fünfzig ________________ 

Пример за задатак 5 -  sastavite rečenicu. Ne treba ništa menjati u rečima 

1. Fußball, spielt, gern, er 

       Или – Odgovorite! 

2. Kommt Sara aus Serbien?  

           Ja, ___________________________________________________________________ 

       Или  - Izabertite! 

1. _________Muttersprache ist Serbisch. ( mein/meine)  

 

Напомена:   на самом тесту ће бити већи број реченица или примера 

Усмени за оцене 8, 9 и 10 

Све ове теме треба припремити у првом лицу ( причате о себи и у трећем лицу – 

причате о Милану на основу текстова и скрипти)  

1. Ich und meine Familie ( predstaviti sebe i svoju porodicu, adresa stanovanja, maternji 

jezik, Vaše zanimanje –  na sonovu lekcije: Personen ) 

2. Ekonomski fakultet u Nišu – na onovu fakulteta u Beču ( tekst: Ich studiere in Wien)  

3. Raspored časova  - na osnovu teksta: Milans Tagesplan 



 

 

 

 

 

 

 


