
 Назив 

предмета: Француски језик 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
ФРЈ2 И 4 3 2+0 

 
Студијски програми за које се организује: Енглески језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Положен предмет Француски језик 1. 
Циљеви изучавања предмета: 
Интезивни курс с циљем продубљавања слушних и говорних компетенција (ниво А2) стечених на претходном курсу (Француски језик 
1), као и даље упознавање с битним културолошким карактеристикама Француске (свакодневни живот, културолошке разлике, 
различити језички регистри).  
Име и презиме наставника и сарадника: 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања, практичан рад у циљу усвајања и побољшања слушних и говорних компетенција полазника. 
Садржај предмета: 

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 
 
Кратак преглед градива из претходног семестра.  
Безлизчни изрази. Неодређени придјеви и замјенице. Неправилни придјеви у женском роду (1). 
Употреба приједлога с топонимима. Прилози за мјесто. Повратни глаголи у пасиву. 
Директно прелазне конструкције. Личне замјенице у служби директног објекта. 
Творба женског рода придјева (2). Прилози за негацију.  
Просто будуће вријеме. Прономиналне конструкције. 
Временски прилози. Временске конструкције. Употреба одређених приједлога с глаголима. 
Провјера знања (колоквијум 1). 
Показни придјеви. Прилози y, en. 
Компарација. Поредбени прилози. Имперфект глагола être, avoir. 
Блиско прошло вријеме. Присуство/одсуство одређеног члана. 
Релативне замјенице. Функције релативних замјеница.  
Конструкције са имперфектом. Употреба имперфекта. 
Пасив. Наглашавање субјекта/предиката. Узвичне констркције. 
Провјера знања (колоквијум 2). 

Оптерећење студеnта на предмету 
Недjељно 

 
                  2+0 

У семестру 
  
30 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Claire Miquel, Vite et bien, méthode rapide pour adultes, A1 et A2, Paris, CLE international, 2009. 
Списак остале приручне литературе студенти ће добити на првом часу предавања. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Колоквијум 1 (20 поена ) 
Колоквијум 2 (20 поена) 
Присуство и активности на часу (10 поена). 
Завршни испит (П/У) (50 поена). 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке:  
Напомена: 
 

 
 
 


