
Табела 5.2. Спецификација предмета 
 

Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставници: Милица Кисић-Божић, Горан Видовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема посебних услова  

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за читање и разумевање најједноставнијих латинских прозних текстова. 

Исход предмета:  

Студент ће бити у стању да уз помоћ речника разуме и преведе једноставне латинске прозне текстове; примени 

правила латинске глаголске и именске промене; одреди функцију речи и састав реченице. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Курс латинске граматике обухвата основе латинске морфологије и синтаксе на текстовима 

прилагођеним почетном нивоу учења. Распоред по недељама:  1. Систем латинске именичке промене 

(деклинације); прва деклинација.  –  2. Систем латинске глаголске промене (конјугације); презент актива прве и 

друге конјугације; предлози.  –  3. Именице друге деклинације; имперфекат и футур прве и друге конјугације; 

времена перфекатске основе свих конјугација.  – 4. Глагол sum esse fui (сва времена); личне заменице, повратна 

заменица se.  – 5. Придеви друге и прве деклинације.  – 6. Презент, имперфекат и футур свих конјугација.  – 7. 
Именице и придеви треће деклинације; именице четврте делинације; узрочна реченица (quia).  – 8. Упитне 

реченице num и nonne; допунски инфинитив; употребе генитива; акузатив узвика.  – 9. Пасив свих времена; 

именице пете деклинације.  – 10. Показне заменице; негација ne quidem; допусни везник quamquam; употребе 

аблатива.  – 11. Придеви друге деклинације (-er); придеви треће деклинације сугласничких основа.  – 12. 

Неправилни глаголи eo, ire, ii, itum; ferro, ferre, tuli, latum и сложенице. 

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 Практична настава: 2 

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 30   

  усмени испт 70 

 


