
 
Назив предмета: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК III 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 обавезан III 3 2 + 2 

 

Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност  
 

Условљеност другим предметима:  Положени испити из предмета Латински језик I и Латински језик II 
 

Циљеви изучавања предмета: По успјешном завршетку овог курса, студенти ће проширити своја знања из граматике и 
синтаксе (синтакса падежа), као и лексички фонд даљим читањем одабраних текстова латинских писаца.  
 

Име и презиме наставника и сарадника: др Слободанка Пртија 
                                                                           

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
 

Садржај предмета: Предавања и вјежбе из предмета Латински језик III oбухватају понављање и даље проширивања знања о 
латинском глаголском систему (творба глаголских имêна – герунда, герундива и супина, особености неправилних глагола, 
непотпуних и безличних глагола), затим анализу и функцију латинских конструкција перифрастичне конјугације активне и 
перифрастичне конјугације пасивне. Током семестра студентима се такође ближе представљају значење и употреба падежних 
облика.  
 

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 
 
Глаголска именица – герунд; глаголски придјев – герундив  
Перифрастична конјугација активна 
Перифрастична конјугација пасивна 
Супин 

Глагол fero ferre tuli latum и сложенице 
Глагол eo ire ii itum и сложенице 
Глаголи volo velle volui, nolo nolle nolui, malo malle malui 
Глагол fio fieri factus sum и непотпни глаголи 
Безлични глаголи – verba impersonalia 
Синтакса падежа – номинатив; вокатив 
Синтакса падежа – генитив 
Синтакса падежа – датив 
Синтакса падежа – акузатив 

Синтакса падежа – аблатив 
Понављање и припрема за испит 

Оптерећење студента на предмету: 

Недjељно 
 

                  2 часа предавања + 2 часа вјежби 

У семестру 
 

30 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, Gramatika latinskog jezika, Zagreb 1979. 

Допунска литература:  
1. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 1980. 
2. Будимир, Милан, Преглед римске књижевности, Београд 1986. 
3. Allen, J.H. and Greenough, J.B., New Latin Grammar for schools and colleges, ed. by J.B. Greenough, G.L. Kittredge, A.A. 

Howard, B.L. D’ooge, Boston and London, 1903. 
4. Palmer, L.R., La lingua latina, Torino 1977. 

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 у трајању од 120 минута, а састоји се од превођења заданог латинског текста на српски 
језик. Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Слободанка Пртија 

 


