
Табела 5.2. Спецификација предмета Грчки језик 1 
Студијски програм: ОАС класичних наука 

Назив предмета: Грчки језик 1 

Наставник/наставници: доц. др Сандра Шћепановић, доц. др Ил Акад, маг. И. Толић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 12 

Услов: нема 

Циљ предмета Овладавање грчким алфабетом и основима грчке морфологије 

Исход предмета Студент ће бити у стању да, уз употребу одговарајућих речника и приручника, разуме, преведе и 

протумачи текстове на класичном грчком језику.  

Садржај предмета 

Теоријска настава. 1. Грчки језик, његово порекло и дијалекти. Грчко писмо, алфабет. Изговор и подела гласова. — 2. 

Посебни правописни знаци. Интерпункција. Акценат. — 3. Врсте речи. Именска промена, деклинација. Увод у глаголску 

промену, тематска конјугација. Индикатив и инфинитив презента актива тематских глагола и атематског глагола εἰμί. — 

4. Промена именица ă-основа и ā-основа. Императив презента актива тематских глагола и атематског глагола εἰμί. — 5. 

Промена контрактних именица ā-основа у мушком и женском роду. Понављање градива — 6. Промена именица о-основа 

у мушком и средњем роду. Индикатив и нфинитив презента медиопасива тематских глагола. — 7. Промена контрактних 

именица о-основа у мушком и средњем роду. Атичка деклинација. Императив презента медиопасива тематских глагола. 

— 8. Промена придева ā- и o-основа и придева атичке деклинације. — 9. Припрема и израда првог колоквијума. — 10. 

Трећа деклинација, консонатске основе (на гутурале, лабијале, дентале). — 11. Трећа деклинација, консонатске основе (на 

ν, ντ, ρ, λ). Придеви с основом на ν и ντ. Партицип презента актива. — 12. Сигматске основе треће деклинације, именице и 

придеви. Припрема и издрада другог колоквијума. — 13. Промена имперфекта тематских глагола и атематског глагола 

εἰμί. — 14. Заменице: личне, заменица αὐτός, присвојне, повратне заменице и реципрочна заменица. — 15. Заменице: 

показне, односна, упитна и неодређена, општа релативна заменица и корелативне заменице и прилози. — 16. Вокалске 

основе Треће деклинације, именице и придеви. — 17. Компарација придева. Образовање и компарација прилога. — 18. 

Бројеви. — 19. Контрактни глаголи: презент и имперфект активни и медиопасивни, Припрема и израда трећег 

колоквијума. — 20. Конјунктив и оптатив активни и медиопасивни код тематских глагола. — 21. Глаголска основа и 

образовање презентских основа. Футур. — 22. Аорист сигматски и накнадни. — 23. Аорист тематски и радикални. — 24. 

Припрема и израда четвртог колоквијума. 

Практична настава. Градиво разматрано и усвојено у оквиру теоријске наставе илуструје се и утврђује пригодним 

примерима тематски распоређеним у скриптама за предмет Грчки језик 1 (в. Литературу).  Осим усвајања основа грчке 

морфологије, студенти се уче превођењу једноставних реченица са грчког на српски језик и обратно. Очекује се и да 

студенти усвоје одређени корпус грчког вокабулара. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 60 Практична настава: 120 

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 10 писмени испит 35 

практична настава  усмени испт 35 

колоквијум-и 20   

семинар-и    

 


