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ЛАТИНСКА СИНТАКСА 1
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Број ECTS кредита
4

Фонд часова
2П 1В

Студијски програми за које се организује: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Латински језик 4.
Циљеви изучавања предмета: Циљ наставног процеса предмета Латинска синтакса 1 јесте да студенти даље развијају језичку
компетенцију, да лакше разумију латинске текстове и проширују латински вокабулар. Они ће самостално да анализирају и
интерпретирају синтактичке појаве у латинској реченици, те да самостално преводе лакше латинске текстове и тумаче специфичне
контекстулне и језичке особине тих текстова.
Исходи / резултати учења (стечена знања): Студенти проширују своја знања из граматике и синтаксе (синтакса падежа), као и
лексички фонд даљим читањем одабраних текстова латинских писаца. Стеченим знањем суденти бивају подстицани да синтактичке
појаве упоређују с истоврсним појавама у српском и француском језику.
Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Слободанка Пртија
Методe наставе и савладавања градива: Програм наставног предмета биће оствариван кроз предавања, вјежбања, консултације,
семинарске радове.
Садржај предмета: Предавања и вјежбе из предмета Латинска синтакса 1 oбухватају синтаксу падежа. Студенти ће да упознају
латинску реченицу и њене дијелове (субјект, предикат, атрибут, апозиција) и да усвоје различите функције падежа у латинском језику.
Сазнања о појединим функцијама латинских падежа биће примјењивана како на појединачним реченицама тако и на цјеловитим
латинским текстовима.
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
Уводни час
Дијелови латинске реченице: предикат
Дијелови латинске реченице: субјект
Дијелови латинске реченице: атрибут, апозиција
Особитости у употреби појединих врста ријечи
Синтакса падежа: акузатив
Синтакса падежа: акузатив
Синтакса падежа: датив (датив објекта)
Синтакса падежа: датив (датив учешћа, датив сврхе)
Синтакса падежа: генитив (генитив уз именице)
Синтакса падежа: генитив (генитив уз придјеве, генитив уз глаголе)
Синтакса падежа: аблатив (прави аблатив)
Синтакса падежа: аблатив (локативни аблатив)
Синтакса падежа: аблатив (инструментални аблатив)
Понављање и припрема за испит
Оптерећење студеnта на предмету:
Недjељно

2 часа предавања + 1 час вјежби

У семестру
30 часова предавања + 15 часова вјежби

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе.
Обавезна литература:
1. Шијачки-Маневић, Бојана, Граматика латинског језика, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.
2. Gortan-Gorski-Pauš, Gramatika latinskog jezika, Zagreb: Školska knjiga, 1979.
3. Будимир, Милан, Litterae Latinae, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1996.
4. Додатни материјали (биће дијељени током наставе).
Допунска литература:
1. Divković, Mirko, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb: Naprijed, 1980.
2. Glare, P.G.W.(ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford: Clarendon press, 1982.
3. Allen, J.H. and Greenough, J.B., New Latin Grammar for schools and colleges, ed. by J.B. Greenough, G.L. Kittredge, A.A. Howard,
B.L. D’ooge, Boston and London, 1903.
4. Woodcock, E.C., A New Latin Syntax, London: Bristol Classical Press, 1999.
5. Ernout, Alfred et Thomas, François, Syntaxe Latine, Klincksieck, 2002.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Присуство и рад на часу (10 бодова максимално)
1. колоквијум (20 бодова максимално)
2. колоквијум (20 бодова максимално)
Завршни испит (50 бодова максимално)
Завршни испит се полаже писмено у трајању од 120 минута, а састоји се од превођења заданог латинског текста на српски језик.
Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања.
Посебна назнака за предмет:
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Слободанка Пртија
Напомена:

