
Назив предмета: Француски језик 3  
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS 

кредита 
Фонд часова 

ФРЈ3 обавезан 3 8 2+4 
 

Студијски програми за које се организује: 
Француски  језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
не 
 
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са основном структуром именичке групе; феноменом слагања у роду и броју именичких допуна са именицом; 
категоријом и врстама детерминаната, као обавезних конституената именичке синтагме; случајевина изостављања детерминаната. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Студенти посједују теоријска знања о структури именичке синтагме и њеним основним својствима; феноменом ескплицитирања 
категорија одређености и недоређености, бројивости и небројивости, просторне удаљености / близине и припадности путем 
категорије детерминаната; семантичким и синтаксичким функцијама категорије детерминаната. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Ненад Крстић 
Весна Марчета 
 
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна предавања са практичном компонентом (превођење реченица са српског на француски језик). 
Практичне вјежбе: превођење текстова са француског на српски језик и граматичка анализа истих; граматичке вјежбе са акцентом на 
морфологији именичке групе. 
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 
 
 Увод:  основна структура именичке групе 
 Детерминанти: семантичка и синтаксичка својства, облици и функције 
Одређени детерминанти: одређени члан 
Присвојни и показни детерминанти 
Одређена детерминантска синтагма 
Неодређени детерминанти: неодређени члан 
Партитивни члан 
Неодређени чланови и негација 
Рекапитулација 
Бројни детерминанти 
Остали неодређени детерминанти 
Детерминантске групе 
Одсуство детерминанта 
Употреба детерминанта са властитим именицама 
Рекапитулација 
 
                                                                                              
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  6 часова 

У семестру 
  
80 часова 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
 
Dubois, J. (2004), La nouvelle grammaire du français, Paris: Larousse. 
Марко Папић, Граматика француског језика, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства.  
Riegel, M. et al. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris : PUF. 
Le petit Grevisse, Grammaire française, 31ème édition, De Boeck, 2008. 
Grammaire, Cours de Sorbonne. Civilisation française, Hachette. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Колоквијуми, писмени и усмени испит. 
 
-   



Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Ненад Крстић 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


