
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Историја 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета КЛАСИЧНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК I 

Катедра  Катедра за историју- Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ИС3-6/2 Изборни III 3 

Наставник/ -ци дипл. кл. фил. Маријана Млађеновић, наставник страног језика и вјештина 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

1 2 0 21 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
45h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
63h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
108h семестрално 

Исходи учења 

1. Савладавање граматичких правила класичног грчког језика ради читања и коришћења извора у 
оригиналу нарочито за стари век али и као добра основа за учење и коришћење грчког језика како 
за период Византије тако и у новом веку, када је грчки језик био један од језика комуникације на 
Балкану. 
2. Разумевање историјских, друштвених, културних, језичких процеса, филозофских учења и 
праваца. 
3. Усвајање научне и стручне терминологије. 
4. Уочавање суштинских сличности и веза са другим индоевропским језицима. 

Условљеност 
Нема услова за пријављивање и слушање предмета. Студенти су обавезни да похађају наставу, 
раде и предају све домаће задатке и полажу колоквијум пре полагања испита. 

Наставне методе 
Монолошко-дијалошка презентација градива уз помоћ савремених аудио-визуелних средстава. 
Индивидуалан и тимски рад на тексту при превођењу и анализи. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.  Индоевропски језици. Важност проучавања грчког језика. Микенологија. Дијалекти. Преглед 
компаративних индоевропских студија и грчке филологије. Класични и структурални метод у науци 
о језику. Историјска граматика. 
2. Систем грчких гласова. Oсновне гласовне промене. Aпофонија. Писмо, изговор, нагласак. 
3. Nomina primae declinationis. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
4. Nomina secundae declinationis. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
5. Nomina contracta. Declinatio Attica. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
6. Praesens et imperfectum. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
7. Tertia declinatio. Nomina vocalia. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
8. Nomina vocalia. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
9. Nomina gutturalia, labialia, nasalia, liquida et dentalia. Рад на тексту одабраном из обавезне и 
допунске литературе. 
10. Nomina sigmatica. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
11. Medium (passivum) et participa praesens. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске 
литературе.  
12. Nomina adiectiva. Comparatio. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
13. Pronomina. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
14. Nomina numeralia. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
15. Colloquium. 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Будимир, М. , Црепајац, Љ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Београд 1987  

Шијачки Маневић, Б.   Граматика грчког језика, Београд 2001  

Ивић, М. Правци у лингвистици, Љубљана 1978  

                                                 
 



Меје, А. 
Увод у упоредно проучавање индоевропских језика, 
Београд 

1965  

Đurić, M. N. Istorija helenske književnosti, Beograd 
2006 i 
druga 
izdanja 

 

Стевановић, Б. 
Историја хеленске књижевности од Александра до 
Јустинијана, Београд 

1968  

група аутора 
Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, 
Београд 

1999  

Sjenc, S. Grčko-hrvatski rječnik za škole, Zagreb 
1910 i 
druga 
izdanja 

 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Dukat, Z. Gramatika grčkoga jezika, Zagreb 
2003 i 
druga 
izdanja 

 

Musić, A. , Majnarić, N. Gramatika grčkog jezika, Zagreb 
1996 i 
druga 
izdanja 

 

J. Morwood The Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001  

Joint Association of Classical 
Teachers Greek Course 

Reading Greek, grammar and exercises, Cambridge 
2007 
(second 
edition) 

 

Joint Association of Classical 
Teachers Greek Course 

Reading Greek, text and vocabulary, Cambridge 
2007 
(second 
edition) 

 

H. G. Liddell and R. Scott A Greek-English lexicon, New York 

1883 и 
друга 
издања 
укључуј
ући 
http://w
ww.pers
eus.tufts
.edu/ 

 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10% 

студија случаја – групни рад - - 

тест/ колоквијум - - 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе  - - 

практични рад 20 20% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 60 60% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере 
 

 


