
Назив предмета:  
Латински језик 2  

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

 
Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност и латински језик 
 
Условљеност другим предметима: Условљеност учења латинског језика је са српским језиком, 
романским и германским језицима. 
 
Циљеви изучавања предмета: Циљ наставе латинског језика је стицање знања из морфологије и 
оспособљавање студента да уоче, разумију и препознају латинску језичку грађу. Боље разумјевање 
граматичких облика и њихова тачна примјена олакшава студентима самостално превођење 
латинских реченица и мање захтјевних текстова. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): Исходи стечена знања су препознавање замјеничких 
придјева и  њихова употреба у латинским текстовима. Правилна творба, компарација и употреба 
прилога. Стечена знања обухватају преглед корелативних замјеница  и корелативних замјеничких 
прилога, разликовање бројева и њихове промјене. Исходи стечена знања подразумјевају да студенти 
знају одредити вријеме, разликују свршени и несвршени глаголски вид и знају употребу начина у 
латинском језику, те дефинишу и разликују пасив у простим и сложеним временима. На основу 
стеченог знања студент је оспособљен да анализира претварање активне у пасивну реченицу и 
обрнуто. Савладавањем наставних садржаја студенти добијају основне представе у чему је 
посебност промјене депонентних и семидепонентних глагола, глагола на –io и непотпуних глагола, 
те лакше препознају и преводе њихове облике у латинском тексту. 
 
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, граматичку анализу и превод латинског текста на 
српски језик. Рад обухвата самостални рад и рад у групама. Самосталност у раду се огледа у 
проналажењу одговарајућих примјера за граматичка правила и припреми заданог текста. Рад у групи 
се заснива на заједничком закључивању и извођењу правила на основу познатог и стеченог знања и 
понављању граматике кроз различите задатке. 
 
Садржај предмета: 

Припремна 
недјеља 

Припрема и упис семестра 
 

 
I      недjеља 

 
Замјенички придјеви и њихова употреба; рад на тексту  

    II     недjеља Прилози: компарација прилога; Суплетивна компарација, Описна компарација; 
Непотпуна компарација; рад на тексту                                                     

III    недjеља Корелативне замјенице; Корелативни замјенички прилози; рад на тексту   
IV    недjеља Бројеви 
V     недjеља 
 

Значење и употреба одређених глаголских облика: несвршени и свршени  
глагосли вид; начини у латинском језику; рад на тексту 

VI    недjеља Пасив: индикатив презента, имперфекта и футура I; рад на тексту 
VII   недjеља Пасив: индикатив перфекта, плусквамперфекта и футур II; рад на тексту 



VIII   недjеља Конјунктив: конјунктив презента и имперфекта актива; конјунктив презента и 
имперфекта помоћног глагола sum, esse, fui; рад на тексту 

     IX     недjеља Конјунктив перфекта и плусквамперфекта актива; конјунктив перфекта и 
плусквамперфекта помоћног глагола sum, esse, fui; рад на тексту 

     X      недjеља Конјунктивни облици времена у пасиву; рад на тексту 
XI     недjеља Императив глагола од 1-4. конјугације; рад на тексту 
XII    недjеља Депонентни глаголи; Семидепонентни глаголи; рад на тексту 
XIII   недjеља Глаголи  на –io; рад на тексту 
XIV   недjеља Непотпуни глаголи (verba defectiva); рад на тексту 
XV    недjеља 
 

Понављање и припрема за испит 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
2 часа вјежби 
2 часа предавања 

                   

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 
 
ИЗБОР ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВА:  

 Gaius Iulius Caesar, Bell.Gall. III 7; V 1 
 Gaius Iulius Caesar, Bell. Gall. VI 11 
 Gaius Salustius Crispus, Bell. Cat. 5 
 Gaius Salustius Crispus, Bell. Cat. 36, 4-5; 37, 9 
 Cornelius Nepos, I 3 
 Marcus Terentius Varro, De lingua Latina V 41-43 
 Titus Livius, I 6, 3-4; 7, 1-3 
 Lucius Annaues Seneca, De beneficiis V 24 
 Из летписа попа Дукљанина, Власи, Словени и Бугари (5-6) 
 Francesco Poggio Bracciolini, Пас, поп и бискуп 

 
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
предиспитне обавезе: - присутност и активност у настави 10% 
                                      -  1. колоквиј 20% 
                                      -  2. колоквиј 20% 
                                      -  завршни испит 50% 
Испит из предмета Латински језик 2 полаже се усменом провјером знања путем граматичке анализе 
и превода реченица и текстова рађених током семестра. 
 



-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Сања Љубишић 
Напомена: 
 

 
 
 
 
 


