
 
 Назив 

предмета: 
Савремени француски језик 4 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

 О 4 8 0+7 
 

Студијски програми за које се организује: 
Француски језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: 
Савремени француски језик 1,2,3 

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 глагослке групе 1 (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 
Мр Драгана Лукајић, виши асистент 
Јелена Ристановић Купрешак, асистент 
Маrion Gouviac,  
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. Mode et personnalité : exprimer une cause, exprimer une supposition ou une certitude, désigner un 
objet ou une personne 

2. CO, PO : Quel style de vêtement aimez-vous porter ? CE, PE :Faut-il suivre la mode ? Donnez vos raisons 
3. Choisir un lieu de vie : interrogation indirecte, complétives 
4. CO, PO : Propriétaire ou locataire?  CE, PE : Préférez vous vivre en ville ou à la campagne? 
5. Condition féminine : concordance des temps 
6. CO, PO : Qu’est-ce que vous pensez des papa-poule? CE, PE : Qu’est-ce que vous pensez des femmes ou 

foyer? 
7. Animaux familiers: constructions factitives,  exprimer la condition 
8. CO, PO : Auriez –vous un chien dans l’appartement? CE, PE: Animal viturel 
9. Pollution : condition réalisée et non réalisée, proposition infinitve  
10. CO, PO: Peut –on vivre aujourd’hui sans voiture? CE, PE : Apprenez à vivre écologiquement 
11. Santé  : cause , conséquence 
12. CO, PO : Encourager une personne qui veut arrêter de fumer, CE, PE: actions humanitaires (écrire une 

lettee formelle)  
13. Argent, pubilicité : but, participe présent, gérondif, argumenter 
14. CO, PO : A quoi sert l’argent?  CE, PE : C’est bien d’acheter à crédit. Qu’en pensez-vous? 
15. Révision 

Оптерећење студеnта на предмету: 
Недjељно 

 
7 часова вјежби 

У семестру 
  
105 часова вјежби 
  

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 
Обавезна литература: 
Monnerie-Goarin, A. et  Siréjols, E., Champion 2, CLE International, Paris, 2005. 
Chevalier-Wixler, D. et Dayez, Y., Réussir le DELF, niveau B1, Didier, 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 



 


