
 Назив 

предмета: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 O III 3 2+0 

 
Студијски програми за које се организује: Италијански језик и књижевност 
 
Условљеност другим предметима: Француски 1 
Циљеви изучавања предмета: Стицање основних језичких вештина и овладавање  комуникативним, 

лингвистичким и културолошким садржајима неопходним за основну писмену и усмену комуникацију, 
ниво А1-2. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да разумеју и 
користе изразе као и просте реченице у различитим ситуацијама: на улици, у туристичкој агенцији, на железничкој 

станици. Биће у стању да разумеју једноставне  текстове (рекламе, проспекте).  Биће у стању да напишу кратак мејл или 

једноставно писмо. 
 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Јелена Ристановић Купрешак 
 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе, интерактивна настава 
 
Садржај предмета: француски језик 

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 
 
Оријентацја у простору : лексика, глагол aller, сажети члан  
Сналажење на плану града 
Место придева, слагање придева 
Језичке вештине : разумевање текста, разумевање говора, усмено и писмено изражавање на тему  
Comprednre un itineraire, Demander une direction, Indiquer un itineraire 
Позивање : лексика везана за слободно време, посесивни придеви, изражавање времена 
Разумевање и писање позивница : глагол venir, учтиви изрази 
Одговор на позивнице 
Језичке вештине : разумевање текста, разумевање говора, усмено и писмено изражавање на тему  
Proposer, accepter, refuser 
Колоквијум 
Путовања : лексика везана за резервацију путовања, предлози, личне заменице у функцији директонг објекта 
Глагли partir i connaitre 
Глаголи на IR, tip FINIR 
Језичке вештине : разумевање текста, разумевање говора, усмено и писмено изражавање на тему Comprendre 
une demande de destination, comprendre une publicité d’agence de voyage, demander des informations dans une 
agence de voyage, inviter quelqu’un à faire à voyage 
Понављање 
 
 
Колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 
 

Недjељно 
 

2+0 

У семестру 
                                                
                                           30+0 
 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Monnerie-Goarin, A. et  Siréjols, E., Champion 1, CLE International, Paris, 2005. 
Grégoire, M., Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE International, Paris, 1998. 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
5% присуство настави (5 бодова максимално) 
5% активност на настави (5 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум (20 бодова максимално) 
50% завршни испит (50 бодова максимално) 



Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Јелена Ристановић Купрешак 
 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


