
 Назив 
предмета: 

Савремени италијански језик III 
 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

          3ИСИЈ3 обавезни III 10 2+8 

 

Студијски програм за који се организује: Италијански језик и књижевност 

Условљеност другим предметима: Савремени италијански језик 2 

Циљеви изучавања предмета: Развијање свих језичких компетенција, рецептивних (читање и слушање) и продуктивних (писање и 
говор), неопходних за достизање B1 нивоа Заједничког европског референтног оквира за језике. 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 

По завршетку наставног програма, студенти стичу компетенције за сљедеће: учествовање у дијалозима и разговорима, исказивање 
мишљења о одређеним темама, разумијевање и продукција писмених и усмених текстова средњег нивоа комплексности. 

Наставним планом су начелно обухваћене сљедеће тематске цјелине: друштво, умјетност, историја, географија. 

Име и презиме наставника и сарадника:  

др Марија Рунић, доценткиња;  

ма Наташа Вученовић, виша асистенткиња;  

ма Ања Правуљац, виша асистенткиња 
Методe наставе и савладавања градива: Предавања и вјежбе. Консултације. Колоквијуми и испит. 

Садржај предмета: 

 

I недјеља 

 

 

 

         II недјеља 

 

 

 

III недјеља 

 

 

IV недјеља 

 

 

 

V недјеља 

 

    

 

         VI недјеља  

 

 

 

          VII недјеља 

 

 

 

 

          VIII недјеља 

 

 

 

          IX недјеља 

 

 

 

         X  недјеља 

 

 

 

        XI  недјеља 

 

 

 

       XII недјеља 

 

 

          

        XII недјеља 

 

 

Geografia (luoghi d'Italia); Граматичке структуре: il futuro semplice e anteriore, articoli; 

Комуникативне функције: condurre una telefonata 

 
Geografia (luoghi d'Italia); Граматичке структуре: uso degli articoli, preposizioni di luogo; 

Комуникативне функције: sostenere una conversazione libera con persone sconosciute 

 

Arti (classico e moderno); Граматичке структуре: il condizionale semplice e composto, l’aggettivo 

quello; Комуникативне функције: parlare di un luogo visitato; parlare dei propri gusti 

 
Arti (classico e moderno); Граматичке структуре: collocazioni con i verbi venire, prendere, tenere, 

divertirsi, insiemi lessicali (ambito dell’arte); Комуникативне функције: scrivere una notizia 

 

Први колоквијум 

 
Società (emigrazione ed imigrazione); Граматичке структуре: il passato remoto, differenza tra passato 

prossimo e passato remoto; Комуникативне функције: riassumere un brano di un libro/una scena di un 

film 

 
Società (emigrazione ed imigrazione); Граматичке структуре: il discorso diretto, condizionale composto 

come futuro nel passato; Комуникативне функције: raccontare eventi nel passato; esprimera la propria 

opinione 

 

Storia (Tangentopoli); Граматичке структуре: differenza tra passato prossimo e imperfetto, la 

punteggiatura; Комуникативне функције: fare/rilasciare un’intervista 

 
Storia (Tangentopoli); Граматичке структуре: sinonimi, insiemi lessicali (ambito politico e giudiziario); 

Комуникативне функције: chiedere e dare informazioni 

 
Società (Casa); Граматичке структуре l’aggettivo qualificato e gli aggettivi relazionali, accrescitivi e 

diminutivi; Комуникативне функције descrivere un oggetto 

 
Società (Casa); Граматичке структуре: collocazioni con i verbi giungere, fissare, porre, uscire, vendere, 

ostentare e volare, insiemi lessicali (ambio abitativo); Комуникативне функције: chiedere 

informazioni/convincere 

 

Arti (arte contemporanea); Граматичке структуре: ma di limitazione e negazione, costruzione esplicita 

ed esplicita; Комуникативне функције: esprimere la propria opinione 

 

Arti (arte contemporanea); Граматичке структуре: i numerali, i segnali discorsivi; 



 

 

        

      IV недјеља 

 

 

 

        

      XV недјеља 

Комуникативне функције: esprimere la propria opinione 

 
Società (psicologia); Граматичке структуре: frase principale e secondaria, l’imperativo di cortesia; 

Комуникативне функције: parlare dei propri problemi e stati d’animo 

 
 

Други колоквијум 

Оптерећење студеnта на предмету: 

 Недjељно 
 

2 часа предавања + 8 часoва вјежби 

 У семестру 
 

30 часова предавања + 120 часова вјежби 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

 

De Giulli, A. Guastalla, C e C.M. Naddeo (2008). Magari. Corso di lingua e cultura italiana di 

livello medio e avanzato. Firenze: ALMA Edizioni. 

 

S.Nocchi (2002), Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze: ALMA edizioni 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 

20% 1. колоквијум  (20 бодова максимално) 

20% 2. колоквијум (20 бодова максимално)  

40 % завршни испит усмени (50 бодова  максимално) 

Закључна оцјена представља збир свих претходно наведених облика провјере знања. Ако студент није положио колоквијуме, може 

изаћи на интегрални дио испита (писмени и усмени). 

- 

Посебна назнака за предмет: 



Име и презиме наставника који је припремио податке: ма Наташа Вученовић 

Напомена: 

 


