
 
 

 Назив 
предмета: 

Савремени француски језик 2 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 О 2 9  0+8 

 
Студијски програми за које се организује: 
Француски и шпански  језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: 
Савремени француски језик 1 

Циљеви изучавања предмета: 
Развијање вјештина усменог и писменог изражавања, разумјевање говора и разумјевање текста, усвајање вокабулара,упознавање са 
компонентама свакодневне француске културе. Овај предмет допуњава предмет Морфосинтакса именичке групе 2 (граматичке 
вјежбе, анализа текста), те студентима пружа могућност да самостално изложе неку тему, те усвоје вокабулар везан за ситуације из 
свакодневног живота. Оспособљавање студената да разумију реченицу изван контекста и често употребљавају изразе везане са 
дјелокругом његових основних активности. 
Име и презиме наставника и сарадника: Проф. др Веран Станојевић 
Mр Драгана Лукајић, виши асистент 
Јелена Ристановић Купрешак, асистент 
Маrion Gouviac, лектор 

Методe наставе и савладавања градива: 
мултимодални (аудиовизуелни) комуникацијски приступ у савременој настави језика 

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. Vêtements : dialogue, lexique, verbe mettre, comparaison, couleurs, 
2. Vêtements : Compétences, dictée, phonétique : les sons ʒ  et S 
3. Alimentation : dialogue, lexique, articles partitifs, impératif 
4. Alimentation : Compétences, dictée, phonétique : les sons s et z 
5. Expression du passé : dialogue, lexique, passé composé 
6. Expression du passé :Compétences, dictée, phonétique : les sons p et f 
7. Lieux touristiques : dialogue, lexique, passé composé, pronom y 
8. Lieux touristiques : Compétences, dictée, phonétique : les sons o et ɔ 
9. Louer une voiture : dailogue, lexique, futur proche, superlatif 
10. Louer une voiture : Compétences, dictée, les sons b et v 
11. Météo : dialogue, météo - lexique, formules téléphonique, les compléments du temps 
12. Météo : Compétences, dictée,  les sons r et l 
13. Sports : dalogue, lexique, pronom en, verbes pronominaux 
14. Sports: Compétences, dictée, les sons v et f 
15. Révision 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
0+8 

У семестру 
  
120 часова вјежби 
  

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
Monnerie-Goarin, A. et  Siréjols, E., Champion 1, CLE International, Paris, 2005. 
Grégoire, M., Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE International, Paris, 1998. 
Miquel, C., Vocabulaire progressif du français, niveau débutant, CLE International, Paris. 
 

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 Драгана Лукајић 



 


