
Назив предмета: 
Латински језик 1 

  

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 оп први 5 2+2 

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност и латински језик 
 
Условљеност другим предметима: Условљеност учења латинског језика са другим предметима је, 
у првом реду са српским језиком, затим са романским и германским језицима. 
 
Циљеви изучавања предмета: Циљ изучавања латинског језика је усвајање основних правила у 
изговору и нагласку латинских ријечи ради правилног читања текстова. Усвајањем основних 
граматичких облика и основног вокабулара циљ је оспособити студенте за разумјевање и 
самостално превођење једноставнијих текстова.   
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): Исходи стечена знања су правилно артикулисање 
латинских ријечи, правилно наглашавање и тачно читање (класично и традиционално). 
Распознавање врсте ријечи, разликовање промјене по деклинацији и конјугацији.  Усвајање правила 
о подјели именица по деклинацијама, тачно навођење именица и њихова промјена у одређеној 
деклинацији. Усвајање подјеле придјева у латинском језику, њихова творба, деклинација и 
компарација. Разликовање четири конјугације у латинском језику и тачно навођење глагола за све 
конјугације. Дефинисање основе глагола од којих се граде поједина времена. Тачна промјена глагола 
све четири конјугације у временима презентске основе: презент, имперфекат и футур I, као и 
помоћног глагола esse. Препознавање врсте замјеница у латинском језику, њихова деклинација и 
употреба у реченици.  Исход стечена знања из морфологије је самосталоност студента у уочавању 
усвојене граматичке грађе и њене примјене у анализи и превођењу латинских реченица.  
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Сања Љубишић 
 
Методe наставе и савладавања градива: Облици и методе рада обухватају: предавања и вјежбе, 
тестови послије одређених тематских јединица, граматичка анализа и превођење латинских 
реченица на српски језик, заједничко читање и заједнички разговор о начинима превођења.  

 
Садржај предмета: 

Припремна 
недјеља 

 

Припрема и упис семестра 
 
 

I      недjеља Латински језик, писмо, гласови, изговор 

    II     недjеља 
 
 

Врсте ријечи; Карактеристике именске промјене, деклинације; Основа, наставак, 
завршетак; Прва (а-) деклинација; Карактеристике глаголске промјене, 
конјугације; Индикатив презента актива 1. конјугације, вјежбе 

III    недjеља 
 

Друга (о) деклинација; Изузеци у облику именица II (о) деклинације; Индикатив 
презента актива  2. конјугације, вјежбе  

IV    недjеља Придјеви I и II деклинације, вјежбе 
V     недjеља 
 
 

Трећа или мјешовита деклинација: - Основе на вокал или „и“ основе, - Основе на 
консонант; Изузеци III деклинације; Индикатив презента актива 3. конјугације, 
вјежбе 



VI    недjеља 
 

Придјеви III деклинације; Индикатив презента 3. –io konjugacije i 4. konjugacije, 
vježbe 

VII   недjеља 
 

Четврта (u) деклинација; Изузеци IV деклинације, Индикатив презента помоћног 
глагола sum, esse, fui; Анализа латинске реченице 

VIII недjеља Пета (е) деклинација; Одступања у деклинацијама: Indeclinabilia; Defectiva 
numero (Singularia tantum, Pluralia tantum); Defectiva casibus; Heteroclita; вјежбе 

     IX     недjеља 
 

Компарација придјева; Описна компарација; Суплетивна компарација; 
Непотпуна компарација; Анализа латинске реченице 

X      недjеља 
 

Индикатив времена презентске основе: имперфекат и футур I глагола свих 
 конјугација и помоћног глагола sum, eese, fui; рад на тексту - превођење 

XI     недjеља 
 

Индикатив времена перфекатске основе: перфекат, плусквамперфекат и футур II 
за све четири конјугације; рад на тексту 

XII    недjеља 
 

Индикатив перфекта, плусквамперфекта и футур II помоћног глагола sum, esse, 
fui; рад на тексту 

XIII   недjеља Замјенице: личне, присвојне, показне; рад на тексту 
XIV   недjеља Замјенице: упитне, односне, неодређене, дефективне; рад на тексту   
XV    недjеља     Понављање и припрема за испит 

      
 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа предавања 
2 часа вјежби 

                   

У семестру 
 

30 часова предавања 
30 часова вјежби 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература:  
 
Бојана Шијачки-Маневић, Граматика латинског језика, Завод за уџбеникe и наставна средства, 
Београд 1996 
Милан Будимир, Litterae Latinae, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1996 
Ђорђевић, Јован, Латинско-српски речник, Београд 1997 
 
 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
предиспитне обавезе: - присутност и активност у настави 10% 
                                      -  1. колоквиј 20% 
                                      -  2. колоквиј 20% 
                                      -  завршни испит 50% 
                                        
Испит из Латинског језика 1 полаже се писмено у трајању од 60 минута. Писмени је у виду теста 
којим је обухваћена нормативна граматика. 
 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  



Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Сања Љубишић 
Напомена: 
 

 
 
 
 


