
 Назив 
предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 И 3 

 
2 2+0 

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност и латински језик 
 
Условљеност другим предметима: / 
 
Циљеви изучавања предмета: 
Овај предмет представља мултимедијални курс из италијанског језика на почетном нивоу (А1) намијењен 
студентима који се сусрећу по први пут са италијанским језиком и културом. Током семестра, почевши од 
основних правила изговора и писања, систематски се ради на развијању језичких компетенција студената. 
Студенти се оспособљавају да разумију прочитани текст и усмени дијалог, да усмено комуницирају са 
наставником или са другим студентима користећи притом усвојени вокабулар, да се писмено изразе у оквиру 
задатих тема, те да коректно употребљавају граматичка правила. Један од циљева овог предмета је и 
упознавање студената са италијанском културом и традицијом. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Након похађања предмета студенти су способни за основну комуникацију на италијанском језику и 
сналажење у свакодневним ситуацијама помоћу усвојеног вокабулара, упознати су са основама граматике 
италијанског језика и са неким од аспеката италијанске културе. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Дејан Малчић, ма (dejan.malcic@unibl.rs) 
Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања, вјежбе, дискусија и консултације. 
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 
 
      Упознавање са италијанским алфабетом и основним правилима изговора; глаголи 
essere и avere; личне замјенице; конверзација - прве реченице (Come ti chiami? Di dove 
sei? Dove abiti? Cosa studi?);  присвојне и показне замјенице и придјеви,; упознавање са 
Италијом и њеним регијама; конверзација-Ti presento la mia famiglia, Cosa fai nel tempo 
libero?; три коњугације, индикатив презента - правилни глаголи; индикатив презента – 
неправилни глаголи; Paesi, nazionalità, lingue, mestieri; бројеви 1-100;  Che ore sono?;  
повратни глаголи; Descrivi la tua giornata.                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
  

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
                  2 часа предавања 

У семестру 
  
30 часова предавања 
 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Уџбеник: Capasso, Danilo (2012), LIDED, Libro dei/delle discenti, Corso acquisizionale di Lingua italiana LS per 
discenti bosniaci-croati-serbi, Stilo Editrice, Bari. 
Литература:  
1. Klajn, Ivan, Italijansko-srpski rečnik, Nolit, Beograd.  
2. Pugliese, Ginerva e Roić, Sanja (2005), Un amico speciale, Edizioni Goliardiche, Trieste.  
3. De Savorgnani, Giulia e Bergero, Beatrice (2010), Chiaro! corso di italiano, Alma Edizioni, Firenze 
 
 



Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Провјера знања ће се вршити у току семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, у виду 
усменог испита који ће се одржати у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе из предмета 
Италијански језик 1 се састоје из: два колоквија (по 20 бодова), једног семинарског рада на задану тему (5 
бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се 
максимално освојити 50 бодова. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог 
градива. Завршни испит носи максимално 50 бодова. Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно 
похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Дејан Малчић, ма 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


