
 Назив 
предмета: 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 И II 2 2+0 

 

Студијски програми за које се организује:  Немачки  језик и књижевност 
 

Условљеност другим предметима: 
Француски језик 1 

Циљеви изучавања предмета: Oвладавање  комуникативним, лингвистичким и културолошким садржајима 

неопходним за основну писмену и усмену комуникацију, ниво А1-2. 
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 

По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да разумеју и користе изразе као и просте реченице у 

различитим ситуацијама: да представе себе и другога и да поставе питања о некој особи (месту становања, познаствима, 

имовини), да одговоре на исти тип питања и да воде једноставан разговор уколико саговорник говори полако и 

разговетно. Биће у стању да разумеју једноставне  текстове (оглас, плакат, каталог).  Биће у стању да напишу кратак 

текст о себи и попуне упитник о личним подацимa. 

Име и презиме наставника и сарадника: 

Ања Билановић, ма, виши асистент 
 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе, интерактивна настава 

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 
 

 

 

1. S’informer sur une activité en cours, habituelle. Dire quel sport on fait. 

2. Parler de ses activités quotidiennes. 

3. Demander et exprimer des besoins. S’informer sur des habitues. Indiquer des quantités. 

4. Rapporter des événements passés. Exprimer une opinion.   

5. Parler d’événements passés. Interroger sur le moment et la durée. 

6. Comprendre des souvenirs 

7. Demander, donner et refuser une permission. Exprimer une interdiction. 

8. Exprimer la possibilité, le savoir-faire, la volonté. Exprimer l’obligation. 

9. Faire des propositions. Accepter et refuser une proposition. 

10. Comprendre des conseils. 

11. Exprimer des goûts et des préférences. 

12. Rapporter un événement récent. Rapporter des états et des habitudes. 

13. Rapporter des événements passés. Décrire les circonstances d’une action. 

14. Situer des événements dans le temps.  

15. Révisions 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

2+0 

У семестру 
  
                                        30+0 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

Capelle, G., et  Menand, R. (2008). Le nouveau taxi 1. Paris : Hachette.  
Шира литература : 

Breton, G., et al. (2005). Réussir le DELF A1. Paris : Didier. 

Miquel, C. (2002). Vocabulaire progressif du français, niveau débutant. Paris : CLE International.  
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
5% присуство настави (5 бодова максимално) 
5% активност на настави (5 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 

50% завршни испит (50 бодова максимално) 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Мр Јелена Ристановић, виши асистент 

Напомена: 

 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Guy+Capelle&search-alias=books-uk&field-author=Guy+Capelle&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Robert+Menand&search-alias=books-uk&field-author=Robert+Menand&sort=relevancerank

