
Назив предмета:  
Латински језик 4 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 оп четврти 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 пружање знања из одређених 
дијелова синтаксе. Студенти стечена знања могу примјенити на латинском тексту, његовој анализи и 
правилном превођењу. Одређена правила из синтаксе знају употријебити и у превођењу, не само са 
латинског на српски, већ и са српског на латински језик. Стичу вјештине кориштења граматичким 
приручницима и рјечницима. 
 
Исходи / резултати учења (стечена знања): На основу стечених знања о непромјењљивим врстама 
ријечи и творбе ријечи, те сазнања о осложеним ријечима студенти обогаћују свој вокабулар, лакше 
усвајају нове ријечи потребне за превођење и лакше се сналазе у рјечницима. Усвајањем правила о 
безличним глаголима као и глагола posse студенти лакше могу повезати њихову употребу са 
претходно стеченим знањима из латинског језика. Стечена знања из конструкција омогућава боље 
разумјевање и превођење латинских текстова. Усвојена правила о начину превођења појединих 
конструкција студентима је олакшано њихово препознавање у тексту и тачан превод на српски 
језик. Разликовање герунда и герундива омогућава да се они правилно препознају и преведу у 
појединим падежима.  
 
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Сања Љубишић 
 
Методe наставе и савладавања градива: Језичка настава, превођење с латинског на српски језик, 
израда седмичних задатака, самостално учење (проширивање вокабулара) и припрема заданих 
текстова.  
 
 
 
Садржај предмета: 

Припремна 
недјеља 

Припрема и упис семестра 
 

 
I      недjеља 

                                                                                                                  
Прилози; приједлози; рад на тескту 

II     недjеља Творба ријечи: Коријените; Изведене: именице, придјеви, глаголи; рад на тексту 
III    недjеља Сложене ријечи (composita); гласовне промјене код глаголских сложеница; рад на 

тексту 
IV    недjеља Безлични глаголи (verba impersonalia); рад на тексту 
V     недjеља Глагол posum, posse, potui; рад на тексту 
VI    недjеља Перифрастична конјугација активна; рад на тексту 
VII   недjеља Атрибутни партицип; Предикатни партицип; рад на тексту 
VIII    недjеља Participium coniunctum; рад на тексту 

     IX     недjеља Глаголске именице: герунд; Глаголски придјев: герундив, рад на текст 
X      недjеља Замјена герунда герундивом; рад на тексту 



XI     недjеља Употреба герунда и герундива у разним падежима; рад на тексту 
XII    недjеља Перифрастична конјугација пасивна; рад на тексту 
XIII   недjеља Супин; рад на тексту 
XIV   недjеља Особитости у глагоским облицима; 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 
 
ИЗБОР ЛАТИНСКИХ ТЕКСТОВА:  

 Lucius Annaeus Seneca, Epist. 2 
 Gaius Plinius Caecilius Secundus, Epistulae I 13 
 Marcus Pollius Vitruvius, II 1-3 
 Sextus Aurelius Victor, De Caes. 13, 2-10 
 Eutropius, Breviarium VII 21-22 
 Aulus Gellius, Noctes Atticae VII 17 

 
 
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 4 студенти полажу усмено. Усмени дио испита састоји се из правилног 
читања, граматичке анализе и превођења неколико реченица из текстова који су превођени током 
семестра.  
 
 
 
-   
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: 
Напомена: 



 
 
 
 
 
 


