
 Назив 
предмета: Савремени француски језик 1 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 
 о 1 7 0+5 

Студијски програми за које се организује: 
Француски  језик и књижевност и латински језик 
Условљеност другим предметима: 
Не 
Циљеви изучавања предмета: 
Ovaj predmet dopunjuje predmet Francuski jezik 1 (gramatičke vježbe, analiza teksta, prevodi sa srpskog na francuski i sa 
francuskog na srpski). 
Razvijanje jezičkih veština, usvajanje vokabulara, upoznavanje s komponentama svakodnevne francuske kulture. 
Osposobljavanje studenata  da razumiju rečenice izvan konteksta i često upotrebljavane izraze u vezi sa djelokrugom 
osnovnih aktivnosti. Osposobljavanje studenata da vode razgovor tokom uobičajenih poslova, koji se svodi na razmjenu 
jednostavnih i direktnih informacija o svakodnevnim i poznatim stvarima. Osposobljavanje studenata da jednostavnim 
izrazima opišu psimeno i usmeno svoje zanimanje, neposredno okruženje i evociraju teme koje su u vezi sa neposrednim 
potrebama. 
Исходи / резултати учења (стечена знања): 
По успјешном завршетку овог модула, студенти ће бити у стању да комуницирају усмено и писмено на нивоу А1. 
Име и презиме наставника и сарадника: 
Мр Јелена Ристановић Купрешак, виши асистент 
Маrion Gouviac, ма, виши асистент 
Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна настава 
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 
 

1. Saluer. Demander et dire le prénom et le nom. Identifier une personne. 
2. Aborder quelqu’un. Demander l’âge, l’adresse et le numéro de téléphone. Parler de ses goûts. 
3. Nommer, montrer et situer des objets. Exprimer une possession. Indiquer les couleurs. 
4. Demander et indiquer le prix. Exprimer les goûts. 
5. Situer un lieu sur un plan. S’informer sur un lieu. Demander son chemin. Indiquer une direction. 
6. Situer un lei sur une carte. Décrire un lieu. 
7. Demander et donner l’heure. Indiquer une date. Demander poliment. Demander la profession. 
8. S’informer sur une activité en cours. Dire quel sport on fait. 
9. Parler de ses activités quotidiennes. S’informer sur des habitudes.  
10. Parler d’événements passés. Interroger sur le moment et la durée.  
11. Faire des propositions. Accepter et refuser une proposition.  
12. Exprimer des goûts et des préférences. Exprimer la fréquence et l’intensité.  
13. Rapporter un événement récent, des états et des habitudes passées. Décrire les circonstances d’une action. 
14. Situer des événements dans le temps. 
15. Faire une prévision. Parler de ses intentions.  

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
5  часова вежби 

У семестру 
  
75 часова вежби 
  

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Breton, G., et al. (2005). Réussir le DELF A1. Paris : Didier. 
Capelle, G., et  Menand, R. (2008). Le nouveau taxi 1. Paris : Hachette.  
Miquel, C. (2002). Vocabulaire progressif du français, niveau débutant. Paris : CLE International.  
 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
 
Присуство на часу и активности  10 поена 
Колоквијум 1   20 поена 
Колоквијум 2   20 поена 
Завршни испит 50 поена 
 
-  
Посебна назнака за предмет:  
Име и презиме наставника који је припремио податке: Мр Јелена Ристановић Купрешак 
Напомена: 
 



 
 


