
Назив предмета: Латински језик II 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 ОП 6 3 2+0 

 

Студијски програми за које се организује: Француски језик и књижевност  
Условљеност другим предметима:  Положен испит из предмета Латински језик I  

Циљеви изучавања предмета: Овладавање основним граматичким и синтактичким елементима латинског језика и превођење  
                                                      латинских текстова на српски језик, као и олкшано праћење и изучавање историјске граматике  
                                                      француског језика 

Име и презиме наставника и сарадника: Др Слободанка Пртија, доцент 

Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Колоквијуми и испит. 
Садржај предмета: Предавања и вјежбе из предмета Латински језик II oбухватају понављање и проширивања темељних знања о 
особитостима латинског глаголског система (творба глаголских облика, употреба времена и начина) у облику с којим се сусрећемо у 
текстовима класичног периода, затим детаљну анализу функционисања латинских реченичних конструкција (акузатив с инфинитивом, 
номинатив с инфинитивом, аблатив апсолутни). Превод и граматичка анализа раде се на одабраним латинским текстовима Цезара, 
Цицерона, Сенеке, Непота и др.  

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 
 
Употреба времена у латинском језику – несвршени, свршени вид                                                                                                               
Императив I, императив II глагола 1. – 4. конјугације 
Пасивна времена: индикатив презента, имперфекта, футура I 
Пасивна времена: индикатив перфекта, плусквамперфекта, футура II 
Депонентни глаголи; семидепонентни глаголи  
Конјунктив – конјунктив презента и имперфекта; конј. презента и имперфекта помоћног гл. sum esse fui 
Конјунктив перфекта и плусквамперфекта; конј. перфекта и плусквамперфекта помоћног гл. sum esse fui 
Инфинитиви – инфинитив презента, перфекта, футура 
Конструкција акузатива с инфинитивом 
Конструкција номинатива с инфинитивом 
Партиципи – партицип презента, перфекта, футура 
Конструкција аблатива апсолутног 
Конструкција аблатива апсолутног без партиципа 
Неправилни глаголи – verba anomala  
Понављање и припрема за испит 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

2 часа предавања + 0 час вјежби 

У семестру 
 

15 часова предавања + 0 часова вјежби 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
        1.    Шијачки-Маневић, Бојана, Граматика латинског језика, Београд 1996 
        2.    Будимир, Милан, Litterae Latinae, Београд 1996 
        3.    Gortan-Gorski-Pauš, Elementa Latina, Zagreb 2003 
Допунска литература:  

1. Gortan-Gorski-Pauš, Gramatika latinskog jezika, Zagreb 1979 
2. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb 1980 
3. Будимир, Милан, Преглед римске књижевности, Београд 1986 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
15% 1. колоквијум (15 бодова максимално) 
15% 2. колоквијум (15 бодова максимално) 
60% завршни испит (60 бодова максимално) 
Завршни испит се полаже усменом провјером знања путем граматичке анализе и превода реченица и текстова анализираних током 
семестра. 
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. 

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: др Слободанка Пртија 
 



 


