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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 

0 2 0 0 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
 30h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
42h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  
72h семестрално 

Исходи учења 

1. Савлађивање основа морфологије и синтаксе 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. Упознавање студента са прегледом хеленске књижевности и историјским контекстом у којем је 
она настала и развијала се.  
3. Усвајање научне и стручне терминологије. 
4. Усвајање суштинских сличности и веза са другим индоевропским језицима. 

Условљеност 
Положен испит из Грчког језика I. 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. Настанак хеленске књижевности-време и околности. Периодизација хеленске књижевности. 
Главне особине развоја, књижевни родови и врсте и њихови представници. 
2. Pronomina personalia, possesiva, reflexiva. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске 
литературе. 
3. Futurum. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
4. Aoristus primus (sigmaticus). Aoristus secundus (apophonus). Рад на тексту одабраном из обавезне 
и допунске литературе. 
5. Aoristus passivus primus et secundus. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске 
литературе. 
6. Aoristus athematicus (radicalis). Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
7. Perfectum. Perfectum radicale. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
8. Futurum passivum et exactum (tertium). Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске 
литературе. 
9. Plusquamperfectum. Adiectiva verbalia. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске 
литературе. 
10. Verba vocalia, muta, liquida, nasalia et incohativa. Рад на тексту одабраном из обавезне и 
допунске литературе. 
11. Verba mixta, apophona, defectiva et suppletiva. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске 
литературе. 
12. Coniugatio athematica. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
13. Verba athematica. Рад на тексту одабраном из обавезне и допунске литературе. 
14. Verba athematica. 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  

Ђурић, М.Н. Историја хеленске књижевности, Београд 
2006 и 
друга 
издања 

 

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

1968  

група аутора 
Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, 
Београд 

1999  

Сјенц, С. Грчко-хрватски рјечник, Загреб 
1910 и 
друга 
издања 

 

Допунска литература 

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

 Дукат, З.  Граматика грчког језика, Загреб 
2003 и 
друга 
издања 

 

 Мусић, А. , Мајнарић, Н.  Граматика грчког језика, Загреб 
1996 и 
друга 
издања 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 


