
Табела 5.2. Спецификација предмета 

 
Студијски програм: Основне академске студије историје 

Назив предмета: ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставници: Милица Кисић-Божић, Горан Видовић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен Латински језик 1 

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената за читање и разумевање латинских прозних извора. 

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 виши ниво латинске морфологије и синтаксе на 

изворним 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. Распоред по недељама: 1. Грађење партиципа свих времена; конструкција 

апсолутног аблатива; везани партицип; глаголи memini, coepi, odi; компарација придева, аблатив поређења; 

партитивни генитив; генитив сећања; поредбене реченице; латинска лична имена. – 2. Казивање 

узрочности: аблатив узрока, узрочни везник quod; глаголи volo, nolo, malo (индикатив);  непотпуна 

компарација придева; iubeo + акузатив; аблатив начина. – 3. Инфинитив као субјекат и као објекат; 
акузатив с инфинитивом; заменице у акузативу с инфинитивом, директни и индиректни рефлексив. – 4. 

Глагол ire и сложенице; историјски презент; безлични глаголи; погодбене реченице: реални хипотетички 

период; субјекатски и објекатски генитив; екскламативни акузатив; локатив, аблатив места. – 5. Заменице и 

заменички придеви (aliquis, quidam, quisque; alter, alius; nemo, nihil); негација ne...quidem; 

конструкцијаноминатива са инфинитивом;  акузатив простора и трајања; аблатив времена; аблатив 

квалитета; генитив ближег одређивања. –6. Герунд и герундив; перифрастична конјугација пасивна; датив 

радног лица; акузатив циља;аблатив обзира; аблатив одвајања; суплетивна компарација придева. – 7. 

Конјунктив презента и имперфекта (морфологија); независни  и зависни конјунктив (основна подела); 

адхортативни, јусивни и прохибитивни конјунктив. – 8. Слагање времена; захтевне реченице; финалне 

реченице; глаголи volo, nolo, malo (конјунктив). – 9. Активна перифрастична конјугација; датив користи и 

штете; делни бројеви; редни бројеви. – 10.  Конјунктив перфекта и плусквамперфекта; иреалне и 

потенцијалне погодбене реченице; герунд; везник ut у временским, поредбеним, захтевним и финалним 
реченицама. – 11. Зависноупитне реченице; аблатив својства; присвојни датив; корелативна конструкција 

quo… eo… – 12. Последичне реченице; независни потенцијални конјунктив; потенцијална погодба 

(спекулатив); генитив својства; аблатив мере.  

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 испит 70 
 


