
Назив предмета: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК I 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан I 3 1 + 2 
 

Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност  
 
Условљеност другим предметима:  –  
 
Циљеви изучавања предмета: По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да темељно овладају језичким 
структурама ради стицања сигурности у изговору и нагласку латинских ријечи те морфолошкој анализи латинске реченице. 
Након овог курса студенти ће добити основу за сложенију анализу синтактичких и стилских структура на вишим годинама 

студија као и повећање квалитета превођења с латинског на српски језик.   
 
Име и презиме наставника и сарадника: др Слободанка Пртија 
                                                                       
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
 
Садржај предмета: Настава из предмета Латински језик I обухвата историјски преглед латинског језика, писмо, гласовне 

промјене, изговор и нагласак латинских ријечи, затим морфологију именица (творба и деклинација), придјева (творба, 
деклинација и компарација), замјеница (творба, деклинација и особитости у употреби) и глагола (творба, конјугација и 
особитости у употреби) у латинском језику класичног периода. Упоредо с тим, обрађују се, граматички анализирају и преводе 
на српски језик лакши латински текстови (с посебним нагласком на горе споменуте граматичке елементе).  

Припремна 
недјеља 

I       недjеља 
II      недjеља 
III     недjеља 
IV     недjеља 
V      недjеља 
VI     недjеља 
VII    недjеља 
VIII   недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 

 

Припрема и упис семестра 
 
Уводни час – писмо, изговор и нагласак; врсте ријечи, граматичке категорије                                                                                                               
Именице 1. деклинације; индикатив презента глагола 1. конјугације 
Именице 2. деклинације; индикатив презента глагола 2. конјугације 
Придјеви 1. и 2. деклинације 
Именице 3. деклинације: именице консонантске и i – основе  
Придјеви 3. деклинације 
Индикатив презента глагола 3., 3. –io и 4. конјугације; индикатив презента помоћног глагола sum esse fui 
Именице 4. и 5. деклинације 
Компарација придјева; суплетивна компарација 
Индикатив имперфекта и футур I актива 
Индикатив имперфекта и футур I помоћног глагола sum esse fui 
Индикативи перфекта и плусквамперфекта и футур II актива 
Индикативи перфекта и плусквамперфекта и футур II помоћног глагола sum esse fui 
Замјенице – личне, присвојне, показне 
Замјенице – упитне, односне, неодређене 

Оптерећење студента на предмету: 
Недjељно 

 
                  1 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
 

15 часова предавања + 30 часова вјежби 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
        1.    Шијачки-Маневић, Бојана, Граматика латинског језика, Београд 1996. 
        2.   Будимир, Милан, Litterae Latinae, Београд 1996. 
        3.   Gortan-Gorski-Pauš, Elementa Latina, Zagreb 2003. 
Допунска литература:  

1. Gortan-Gorski-Pauš, Gramatika latinskog jezika, Zagreb 1979. 
2. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 1980. 
3. Palmer, L.R., La lingua latina, Torino 1977. 
4. Gandiglio, A, Pighi, G.B., Morfologia regolare della lingua latina, vol. I, Bologna 1970. 

 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
1. колоквијум (20 бодова максимално) 
2. колоквијум (20 бодова максимално) 
Завршни испит (50 бодова максимално) 
Завршни испит се полаже писмено. 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Слободанка Пртија 

 


