
Студијски програм: ОАС 

Назив предмета: КИНЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник: мр Тања Пељевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета  

Кинески језик 1 је предмет који има за циљ да се преко предавања, вежбања и израде домаћих задатака, 

повећа ниво знања кинеског језика, способност његове употребе и успостави транскултурна комуникација. 

Од студената се очекује да овладају основним појмовима из фонетике, идеограматике, лексике и граматике 

кинеског језика и упознају се са кинеском културом и цивилизацијом. 

Исход предмета 

Овај предмет пружа студентима могућност да савладају правилан изговор гласова и тонова у кинеском 

језику, правила читања и писања кинеских карактера, латинчне транскрипције (pinyin), као и вокабулар који 

им омогућава базичну комуникацију у ситуацијама из свакодневног живота. 

Садржај предмета 

Настава Кинеског језика 1 намењена је студентима прве године студија који немају предходно знање 

кинеског језика и задовољава потребе учења кинеског језика почетног нивоа 1. Наставни уџбеник садржи 

упрошћене кинеске карактере и од студената се очекује да читају упрошћену форму писма. Циљани језик 

овог предмета је стандардни кинески језик putonghua. 

1. Увод у кинески језик и писмо; фонетика 

2. фонетика 

3. 1 лекција《你好》, 2. лекција《你好吗》         10. 8. лекција《现在几点》 

4. 3. лекција《你叫什么名字》                              11. 9. лекција《地铁站在哪儿》 

5. 4. лекција《你是哪国人》                                  12. 10. лекција《苹果多少钱一斤》 

6. 5. лекција《你住哪儿》                                      13. 11. лекција《你想买什么》 

7. 6. лекција《你家有几口人》                              14. 12. лекција《我可以试试吗》 

8. 7. лекција《今天几号》                                      15. Писмени колоквијум 2 

9. Писмени колоквијум 1 
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Број часова активне наставе Теоријска настава:   30 Практична настава:  30 

Методе извођења наставе 

Eкс катедра, интерактивни рад у форми понављања лекција и у виду конверзације на кинеском језику, 

читања и превођења текстова, рађење вежби и диктата као припрема за писмени испит, гледање филмова са 

кинеског говорног подручја, слушање музике 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и / тест 2 x 20 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


