
16. Енглески језик 2 
 
Студијски програм : Инжењерски менаџмент, Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство, 
Технолошко инжењерство 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 
Наставник: Манзаловић Ж, Мара 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4+2 
Услов: Знања из програма предмета Енглески језик 1 
Циљ предмета: Развијање свих језичких вештина; усвајање граматичких структура, вокабулара и 
језичких функција које одговарају средњем нивоу (CEFR B1) 
Исход предмета: Студенти се изражавају писмено и усмено користећи језичке структуре и вокабулар 
који се користи у свакодневној комуникацији. Студенти разумеју прочитани текст сложеније садржине и 
у стању су да пронађу тражену информацију у тексту. 
Садржај предмета  
Теоријска настава:  
Граматички садржај: Revision of tenses (present simple and continuous, past simple and continuous, present 
perfect), future arrangements, second conditional, gerund and infinitive patterns, relative clauses, modals (for 
obligation and pemission), the passive, phrasal verbs, verbs + infinitive, sequence of tenses and reported speech, 
question tags  
Теме: Људски ум, свет око нас, слободно време, животни стилови, промене, комуникација, случајности, 
културолошке различитости, људске реакције, правила, утисци, путовања, необични догађаји, будућност  
Језичке функције: тражење дозволе, изражавање слагања и неслагања, тражење информација, 
изражавање мишљења,  изражавање одобравања и неодобравања, тражење и нуђење помоћи, описивање 
(особа, места...) 
Практична настава: 
Литература  
Препоручена:  

1. Bruce McGowen & Vic Richardson, Clockwise –intermediate, OUP, Oxford, 2007 
Помоћна: 

1. Raymond Murphy & William R. Smalzer, Grammar in Use - intermediate, CUP, Cambridge 2007. 
2. Мортон Бенсон – Енглеско-српски и српско-енглески речник монолингвални речници 

Број часова  активне наставе: 4 Остали часови 
Предавања: 
1+1 

Вежбе: 
1+1 

Други облици 
наставе: 

Студијски 
истраживачки 
рад: 
 

Методе извођења наставе: 
Електичка (комбинована) метода која обухвата принципе и технике различитих метода као што су: 
граматичко-преводна, аудио-лингвална, директна метода и комуникaтивни приступ. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит*  
практична настава  усмени испит 40 
колоквијум-и 1 и 2 50 ..........  
семинар-и    
Начини провере знања могу бити различити, у табели су наведене само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
*напомена: студенти који положе оба колоквијума ослобађају се писменог дела испита и излазе само на 
усмени испит 
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