НАПОМЕНЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ РУСКЕ ТАСТАТУРЕ
У доњем десном углу екрана, у ком је одабран језик (на пример SR Serbian
(Cyrilic, Serbia), мора бити одабран руски језик: RU Russian (Russia), што ћете
урадити на следећи начин: десним кликом на SR или EN се појављује листа, на
којој левим кликом одаберете опцију Settings. Дата опција отвара листу већ
одабраних језика. Потом се кликне на поље Add, одабере Russian (Russia), означи
(знаком ✓) да бирате и руску тастатуру, поред речи Keyboard. Све потврђујете с
ОК, а у доњем десном углу ће вам се, поред до тада одабраних језика, појавити и
руски: RU. Када радите вежбе и тестове, морате претходно одабрати на свом
компјутеру RU.
Распоред слова руске тастатуре је потпуно различит у односу на распоред
слова на који сте навикли. На пример, слово „я“ се налази на тастеру слова „z“,
меки знак „ь“ је на тастеру слова „m“, слово „в“ је на месту слова „d“. Пронађите
сва слова азбуке на тастатури, запишите на самолепљиве папириће и залепите на
одговарајуће тастере. На овај начин учите да користите руску тастатуру, што ће
вам бити неопходно за студирање.
I. СТРУКТУРА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА
Пријемни испит из руског језика чини један тест, који носи укупно 40 поена.
За израду теста превиђен је један сат (шездесет минута).
Тест има четири целине:
1. ЧИТАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ, «ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ» (6 поена од 40)
Кандидату је дат текст на руском језику, који није дужи од 250 речи. После
читања текста, кандидат решава 5 задатака. 4 задатка припадају задацима
„затвореног типа“ и носе по један поен. У обзир долазе следећи типови задатака
затвореног типа:
а) задаци вишеструког избора (тачан је један од четири одговора);
б) задаци сређивања и повезивања (проналажење синонима, антонима,
уједначавање леве и десне стране одговора);
в) задаци ређања (довођење понуђених исказа у вези с текстом у
правилан редослед);
г) задаци алтернативног вишеструког избора, „тачно / нетачно“ (један
исказ који се у тесту нуди обележава се словом „Т“ уколико је тачан,
словом „Н“ уколико је нетачан).
Један задатак је „отвореног типа“ и носи два поена. У обзир долазе следеће
врсте задатака:
а) задаци кратког одговора (кандидат једном речју одговара на питање);
б) задаци продуженог одговора (кандидат на питање одговара
реченицом);
в) задаци допуњавања (кандидат довршава реченицу која је у тесту
започета).

2. ГРАМАТИКА, «ГРАММАТИКА» (17 поена од 40)
Кандидат решава граматички тест којим се проверавају граматички
садржаји, предвиђени програмом. У обзир долазе задаци затвореног
типа:
а) задаци вишеструког избора;
б) задаци попуњавања изостављеног места у реченици (убацивање речи
из заграде у правилан облик).
3. ЛЕКСИКА, «СЛОВАРЬ» (7 поена од 40)
Кандидат показује знање лексике, решавајући задатке затвореног и отвореног
типа. Задаци затвореног типа:
а) задаци вишеструког избора;
б) задаци проналажења „уљеза“ (три речи припадају одређеној категорији, на пример, школском прибору, а четврта не припада);
в) задаци сређивања и повезивања (проналажење синонима, антонима,
уједначавање леве и десне стране).
Задаци отвореног типа:
а) задаци кратког одговора;
б) задаци продуженог одговора.
4. ПИСАЊЕ, «ПИСЬМО» (10 поена од 40)
Кандидат саставља кратак текст – писмо, мејл, честитку, поруку, обавештење, који не прелази 80 речи, на задату тему. Текст који се саставља је
вођени текст: кандидат га саставља уз помоћ понуђених речи, синтагми и израза. Дати задатак по свом типу припада задацима отвореног типа, есејском
задатку.
II. СТРУКТУРА КУРСА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ
ИСПИТА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА
Електронска припрема пријемног испита из руског језика траје 15 недеља.
Сваке недеље се обрађује одређена граматичка тема, која је за дату недељу
предвиђена (видети део IV: РАСПОРЕД ГРАМАТИЧКИХ ТЕМА ЗА
ПРИПРЕМУ ПО НЕДЕЉАМА), с тим што се у последњој, петнаестој недељи,
само раде тестови с претходних пријемних испита.
Курс електронске припрема се састоји од 3 дела:
1) кратко објашњење (на српском језику) граматичке појаве предвиђене
за дату недељу;
2) вежбе којима се увежбавају граматичке теме за дату недељу
(разноврсни задаци затвореног и отвореног типа);
3) тест с кључем који се састоји од текста за читање и разумевање,
вежби за граматику и лексику (с акцентом на грамтичке теме дате
недеље), као и за писање текста (есеја1).
Тест не мора према броју и распореду поена бити идентичан као тест за пријемни испит. У сваком
тесту ће бити заступљене све целине теста пријемног испита (читање и разумевање, граматика,
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III. ПРОГРАМ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК
МОРФОЛОГИЈА
Именице (прва, друга и трећа деклинација, именице pluralia tantum, singularia
tantum, непроменљиве именице, именице адјективне промене; одступања од типова
промене)
Заменице (личне, присвојне, показне, упитне, одричне, неодређене, опште
заменице)
Придеви (промена, поређење придева)
Прилози (поређење прилога)
Предикативи (употреба, поређење)
Бројеви (основни, редни; промена бројева, конструкције с бројевима)
Глаголи (садашње време, прва и друга конјугација, сугласничке алтернације у
промени у садашњем времену, прошло време, прошло време глагола с основом на
сугласник, просто будуће време, сложено будуће време, императив, потенцијал,
глаголи кретања).
Помоћне врсте речи: предлози, везници, узвици, речце.
СИНТАКСА
Основни реченични модели – субјекатско-предикатски односи.
Објекатски односи у реченици.
Модели руских упитних реченица.
Изражавање посесивности конструкцијом типа у + меня (есть)
Изражавање негације уз помоћ нет и не
Једночлане безличне реченице (типови с безличним предикативима)
Изражавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама
Изражавање временских односа предлошко-падежним конструкцијама
Изражавање заповести, позива
Сложена реченица: узрочна, циљна, временска, односна, условна, атрибутивна.
IV. РАСПОРЕД ГРАМАТИЧКИХ ТЕМА ЗА ПРИПРЕМУ ПО НЕДЕЉАМА
1. недеља
1. Именице мушког рода (1. деклинација); именице са основом на -ј, множина
на -ја, именице на -онок, -ин;
2. Личне заменице;
3. Глаголи: садашње време (конјугације, сугласничке промене);
4. Основни реченични модели – субјекатско-предикатски односи;
5. Тест.
лексика и писање). Такође, неке недеље могу садржати и аудио-материјал за слушање с текстом за
разумевање, као и кратке видео-клипове. Ови садржаји неће бити заступљени на пријемном испиту,
уврштени су у структуру припреме да би кандидати чули жив језик, и проширили своје
компетенције, које ће бити неопходне за даље студирање.

2. недеља
1. Обнављање именица мушког рода (1. деклинација); именице са основом на
-ј, множина на -ја, именице на -онок, -ин;
2. Обнављање личних заменица;
3. Обнављање глаголи: садашње време (конјугације, сугласничке промене);
4. Основни реченични модели – субјекатско-предикатски односи;
5. Тест.
3. недеља
1. Контролне вежбе за обнављање граматичких садржаја;
2. Тест.
4. недеља
1. Именице мушког рода (1. деклинација); генитив једнине с наставком -у,
локатив једнине с наставком -у, номинатив мн. на -а, ген. мн. (нулти
наставак);
2. Присвојне и показне заменице;
3. Глаголи: прошло време;
4. Изражавање посесивности конструкцијом типа у + меня (есть)
5. Изражавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама;
6. Тест.
5. недеља
1. Обнављање именица мушког рода (1. деклинација); генитив једнине с
наставком -у, локатив једнине с наставком -у, номинатив мн. на -а, ген. мн.
(нулти наставак);
2. Обнављање присвојних заменица;
3. Глаголи: прошло време, прошло време глагола с основом на сугласник;
4. Изражавање посесивности конструкцијом типа у + меня (есть);
5. Изражавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама;
6. Тест.
6. недеља
1. Контролне вежбе за обнављање граматичких садржаја;
2. Тест.
7. недеља
1. Именице женског рода (2. и 3. деклинација); основа на -иј;
2. Обнављање глагола: прошло време глагола с основом на сугласник;
3. Придеви и прилози: компаратив и суперлатив; промена придева;
4. Објекатски односи у реченици.
5. Тест.
8. недеља
1. Обнављање именица женског рода (2. и 3. деклинација); основа на -иј;

2.
3.
4.
5.

Обнављање глагола: прошло време глагола с основом на сугласник;
Обнављање придева и прилоза: компаратив и суперлатив; промена придева;
Објекатски односи у реченици.
Тест.

9. недеља
1. Контролне вежбе за обнављање граматичких садржаја;
2. Тест.
10. недеља
1. Именице средњег рода (1. деклинација и именице типа имя): именице са
множином на -ја, именице са основом на -иј;
2. Глаголи: просто будуће време;
3. Одричне заменице;
4. Изражавање негације уз помоћ нет и не;
5. Изражавање временских односа предлошко-падежним конструкцијама;
6. Тест.
11. недеља
1. Именице pluralia tantum, singularia tantum; обнављање свих именица;
2. Глаголи: сложено будуће време;
3. Предикативи;
4. Једночлане безличне реченице (типови с безличним предикативима);
5. Изражавање временских односа предлошко-падежним конструкцијама;
6. Тест.
12. недеља
1. Контролне вежбе за обнављање граматичких садржаја;
2. Тест.
13. недеља
1. Обнављање именица pluralia tantum, singularia tantum; обнављање свих
именица;
2. Обнаљање глагола: сложено будуће време; просто будуће време;
3. Предикативи;
4. Једночлане безличне реченице (типови с безличним предикативима);
5. Тест.
14. недеља
1. Непроменљиве именице; именице адјективне промене; обнављање именица;
2. Глаголи кретања;
3. Неодређене заменице;
4. Речце и предлози;
5. Сложена реченица: узрочна, циљна, временска, односна, условна,
атрибутивна;
6. Тест.

15. недеља
1. Контролне вежбе за обнављање граматичких садржаја;
2. Тест.
16. недеља
1. Непроменљиве именице; именице адјективне промене; обнављање именица;
2. Обнављање глагола кретања; обнављање глагола (сва времена);
3. Упитне заменице;
4. Везници и узвици;
5. Модели руских упитних реченица.
6. Тест.
17. недеља
1. Императив;
2. Основни и редни бројеви;
3. Опште заменице весь, каждый, всякий;
4. Обнављање везника и узвика;
5. Изражавање заповести, позива;
6. Тест.
18. недеља
1. Контролне вежбе за обнављање граматичких садржаја;
2. Тест.
19. недеља
1. Обнављање глагола;
2. Обнављање именица;
3. Обнављање придева;
4. Обнављање заменица;
5. Обнављање бројева;
6. Обнављање помоћних речи;
7. Обнаваљање основних синтаксичких конструкција;
8. Тест.
20. недеља
1. Обнављање глагола;
2. Обнављање именица;
3. Обнављање придева;
4. Обнављање заменица;
5. Обнављање бројева;
6. Обнављање помоћних речи;
7. Обнављање основних синтаксичких конструкција;
8. Тест.
21. недеља

1. Тестови с пријемних испита претходних година.
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