
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм : Археологија- основне академске студије 

Назив предмета: Латински језик 

Наставник/наставници: Борис Пендељ, Горан Видовић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема посебних услова  

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти упознају значај латинског језика и да овладају основама 

латинског језика. 

Исход предмета: Студент ће бити у стању да уз помоћ речника разуме, преведе и протумачи латинске 

прозне текстове; изложи и примени правила латинске глаголске и именске промене; одреди функцију 

речи, састав и функцију реченице и њених делова; пасивно и активно влада елементарним латинским 

вокабуларом. 

Садржај предмета   

Теоријска настава: Курс латинске граматике обухвата латинску морфологију и синтаксу на изворним и 

прилагођеним текстовима.  

Практична настава: На вежбањима се кроз усмено тумачење и превођење одабраних латинских текстова 

илуструју главне поставке и упућује на конкретна решења општих проблема изнесених на предавањима.  

1. Латински језик, писмо, гласови; изговор латинског језика; врсте речи. – 2. I деклинација; индикатив 

презента гл. I–IV конјугације. – 3. II деклинација. Придеви I и II деклинације; индикатив футура гл. I–IV 

конјугације. – 4. III деклинација; индикатив имперфекта гл. I–IV конјугације. – 5. Придеви III деклинације; 

личне и присвојне заменице; синтакса падежа. – 6. IV и V деклинација; индикатив времена перфекатске 

основе. – 7. Показне, односне, упитне и неодређене заменице. – 8. Компарација придева; прилози, 

компарација прилога. – 9. Заменички придеви, корелативне заменице; синтакса падежа. – 10. Пасив: 

времена презентске основе; времена перфекатске основе. – 11. Сложенице глагола esse; инфинитив и 

инфинитивске конструкције. – 12. Партицип и партиципске конструкције. – 13. Герундив и пасивна 

перифрастична конјугација. – 14. Герунд; глаголи са посебном конјугацијом. – 15. Независни конјунктив. 

– 16. Consecutio temporum; зависноупитне реченице. – 17. Намерне реченице; захтевне реченице. – 18. 

Временске реченице. – 19. Узрочне реченице. – 20. Последичне реченице. – 21. Погодбене реченице. – 22. 

Допусне реченице. – 23. Поредбене реченице. – 24. Односне реченице. 

Литература  

V. Gortan i dr., Latinska gramatika, Zagreb, више издања; 

Б. Маневић Шијачки, Граматика латинског језика, Београд, више издања; 

M. Divković, Latinsko-hrvatski rječnik, Zagreb, 1900 (и репринти); 

Ј. Ђорђевић, Латинско-српски речник, Београд, 1886 (и репринти). 

Број часова активне наставе 
Теоријска настава: 2 часа 

недељно = 48 укупно 
Практична настава: 2 часа 

недељно = 48 укупно 

Методе извођења наставе: предавања; вежбања (групни и индивидуални рад студената). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 усмени испт 80 

 


