
 Назив предмета: Француски језик 1  
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

ФРЈ1 обавезан 1 8 2+4 
 

Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: 
не 
 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са основама фонетике и фонологије,  карактеристикама француског гласовног система и њихово 
оспособљавање за правилан изговор француских гласова. Оспособљавање студената за правилну ортографију француских гласова. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Студенти познају основе фонетике и фонологије, као лингвистичке дисциплине; правилно изговарају и препознају већину француских 
глаcова;  способни су да користе фонетски алфабет и познају ортографију француских гласова; владају основним прозодијским 
особеностима француског говора. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Веран Станојевић 
Мр Драгана Лукајић 
Јелена Ристановић-Купрешак, ма 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна предавања уз кориштење аудио и видео материјала.  
Практичне вјежбе уз кориштење аудио и видео материјала. 
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 
 
Фонетика и фонологија као лингвистичка дисциплина. Однос између писаног и говорног кода. 
Основне прозодијске одлике француског говорног система: акценат, ритам, интонација и мелодија. 
Преглед  француских фонема и опис њихових основних карактеристика. Минилани парови и дистинктивна 
обиљежја. 
Класификација француских гласова према мјесту изговора. 
Прости француски вокали: и, отоворено и затворено е; мукло е. 
Прости француски вокали: предње и стражње а. 
Прости француски вокали: отворено и затворено о;  
Прости француски вокали: глас у. 
Интеграција градива. 
Сложени француски вокали: у+и. 
Сложени француски вокали: е+о. 
Назални вокали. 
Француски консонанти и полуконсонати. 
Слог, уланчавање и везивање. 
Интеграција градива. 
                                                                                                        
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  6 часова 

У семестру 
  
 
80 часова 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
 
Carton, E. (1974), Introduction à la phonétique du français, Paris, Bordas. 
Драшковић, В. (1985), Француски изговор, Београд, Научна књига. 
Leon, P. (1976), Prononciation du français standard, Paris, Hatier / Didier. 
Charliac, L. et al. (2014), La phonétique progressive du français. Niveau débutant, Paris, Clé International. 
Pagniez-Delbart, T. (1995), A l’écoute des sons, Paris, Clé International. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Колоквијуми, писмени и усмени испит. 



 
-   
Посебна назнака за предмет: / 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Веран Станојевић 
Напомена: 

 
 
 
 
 


