
 
Назив предмета: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК IV 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 обавезан IV 3 2 + 2 

 
Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност  
 
Условљеност другим предметима:  Положен испит из предмета Латински језик III 
 
Циљеви изучавања предмета: По успјешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да стекну квалитетно знање латинског 
језика, довољно да сами разумију и преводе латинске текстове, да самостално анализирају и интерпретирају синтактичке елементе у 
латинским реченицама и да одговоре на питања о специфичним контекстуалним, садржајним и језичким особинама прозних текстова. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: др Слободанка Пртија 
                                                                           
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
 
Садржај предмета: Кроз предавања и вјежбе из предмета Латински језик IV студенти упознавају и усвајају синтаксу латинских 

независних и зависних реченица и правила слагања времена (consecutio temporum), те продубљују стечене језичке вјештине, 
проширују латински вокабулар и раде на захтјевнијим латинским текстовима.  
 

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 
 
Значење времена и употреба начина – tempora et modi 
Проста и сложена реченица 
Употреба начина у независним реченицама; изјавне, упитне и захтјевне реченице 
Consecutio temporum – слагање времена 
Зависно сложене реченице 
Зависно упитне реченице 
Реченице уз verba postulandi, curandi, impediendi, timendi 
Намјерне реченице 
Временске реченице 
Узрочне реченице 
Посљедичне реченице 
Погодбене реченице 
Допусне реченице 
Поредбене реченице 
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. 
5. Gandiglio, A, Pighi, G.B., Sintassi Latina, vol. III, Bologna 1969. 

 
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 усменом провјером знања путем граматичке и синтактичке анализе и превода реченица и текстова 
анализираних током семестра. 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Слободанка Пртија 

 


