
 Назив 

предмета: Француски језик 8 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 О 8 8 2+6 

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: 
Циљеви изучавања предмета: 
Изучавање лексичко-семантичке структуре француског језика са сихронијског и посебно дијахронијског становиштва.  

Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успешном завршетку овог курса, студенти ће бити у стању да препознају, анализирају и усвоје лексичке одлике француског језика. 
Употпуњавањем лексиколошких знања, студентима ће бити омогућено боље разумевање писаног текста и усменог говора на предвиђеном нивоу, као и 

потпуније усмено и писмено изражавање. Студенти ће тако бити оспособљени за писање есеја и говорну интеракцију на нивоу Ц1, као и за превођење 

сложених текстова са француског и на француски језик.  
Име и презиме наставника и сарадника: проф. Др Ненад Крстић, редовни професор 
                                                                         Мр Драгана Лукајић, виши асистент 
                                                                         Маrion Gouviac, асистент 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Теоријска настава са доминацијом монолошке методе; дијалошке методе (активне методе, интерактивне методе, учење путем откривања). 
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 
 
Реч као језички знак. 
Денотација, конотација, референција. 
Значењски односи унутар речи: моносемија, полисемија 
Значењски односи међу речима: хомонимија, паронимија, синонимија, антонимија  
Промена значења речи 
Сужено, проширено и пренесено значење 
Узроци промене значења речи 
Општеупотребна лексика 
Развој лексике. 
Историзми, архаизми, неологизми 
Термини 
Експресивно-стилистичка лексика 
Фразеологизми. 
Ономатопеје. 
Абревијатуре. 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
      2 часа предавања  + 6  часова вежби             

У семестру 
 

30 часова предавања + 90 часова  вежби 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Grevisse, Maurice Le Bon Usage Gembloux: DUCULOT 1969 
Крстић, Ненад Прилози упоредној француско-српској лексикологији Нови Сад: ЗМАЈ 2005 
Mitterand, Henri Les mots français. Collections “Que sais-je?” PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 1963 
 Nyrop, Kr Grammaire historique de la langue française, III 
Formation des mots Copenhague et Paris: PICARD 1936 
Ullmann, S Précis de Sémantique française Berne: FRANCE 1959 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Начин вредновања:  

- присуство: 5 бодова максимално 
- семинарски рад : 5 бодова максимално 
- 1. тест : 20 бодова максимално 
- 2. тест : 20 бодова максимално 

        -       завршна провјера знања (писмени + усмени) : 50 бодова максимално 
- 
Посебна назнака за предмет: / 
Име и презиме наставника који је припремио податке: 
Напомена: / 



 


