
Назив предмета: Француски језик 5  
Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS 

кредита 
Фонд часова 

ФРЈ5 обавезан 5 6 2+4 
 

Студијски програми за које се организује: 
Француски  језик и књижевност 
Условљеност другим предметима: 
не 
 
Циљеви изучавања предмета: 
Теоријска знања о структури глаголске синтагме; врстама глаголских допуна и њиховим семантичким и синтаксичким својствима; 
морфологији глаголских облика. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Студенти су стекли теоријска знања о основним морфолошким својствима глагола, његовим синтаксичким функцијама и врстама 
глаголских конструкција. Способни су да образују правилне глаголске конструкције, те да препознају и употребе све глагоске облике. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Веран Станојевић 
Mр Драгана Лукајић 
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна предавања са практичном компонентом (превођење реченица са српског на француски језик). 
Практичне вјежбе: преводи текстова на српски и на француски језик; граматичка анализа француских текстова; граматичке вјежбе са 
акцентом на морфологији глагола. 
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:  глагоска синтагма: глагол и његове допуне 
Врсте глаголских конструкција 
Апсолутна употреба директних и индиректних глагола; интерни објекат 
Врсте глаголских допуна: директни објекат 
Индиректни објекат 
Глаголи са двије и три допуне 
Атрибутивне конструкције: атрибут субјекта 
Атрибут објекта 
Рекапитулација 
Каузалне контрукције 
Прономинални глаголи и прономиналне конструкције 
Активна и пасивна дијатеза 
Морфологија глагола 
Просте и сложене глаголске форме и помоћни глаголи у француском језику 
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 Веран Станојевић 
Напомена: 

 
 
 
 
 


