
 Назив предмета:  Савремени италијански језик 5 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS 
кредита 

Фонд часова 

13ИСИЈ5 обавезан 5  2+8 

 

Студијски програми за које се организује: 

 

Условљеност другим предметима: Савремени италијански језик 4 
 

Циљеви изучавања предмета: 
Овај предмет предвиђа предзнања из италијанске граматике, прије свега познавање номиналног, адјективног и прономиналног 
система италијанског језика. Фокус наставног програма је на морфолошким, прагматичким и семантичким аспектима италијанског 

глагола, а предавања ће бити посвећена сљедећим феноменима: diatesi attiva, passiva e riflessiva del verbo; sistema degli ausiliari; 

verbi servili; verbi fraseologici; verbi con forme oscillanti rizotoniche/rizoatone; riflessivi reciproci; riflessivi indiretti; verbi 

riflessivi con il si intensivo; verbi con l’infinito in -rre; verbi con forme in -isc; verbi impersonali; verbi difettivi; verbi irregolari. 

Поред граматичке компоненте, значајан дио курса посвећен је вјежбама писања: полазећи од филма који ће бити 

пројектован, студенти се усмјеравају и прате у процесу усвајањa језичких средстава и стратегија неопходних за писмену 

и усмену продукцију. Циљ писаних вјежби је оспособљавање студената да опишу радњу, ликове, и да анализирају главне 

теме. Радове исправља професор, а студенти их, под надзором асистената, представљају и аргументују на вјежбама. 

На почетку сваког предавања биће презентован један дио паремиолошког наслијеђа италијанског језика, са појашњењем 

једне или више италијанских пословица. 
 

Исходи / резултати учења (стечена знања): 
Студенти се упознају са основним карактеристикама и правилима употребе италијанског глагола, посматрајући све аспекте 
морфолошке комплексности ове врсте ријечи. Такође, развијају се основне компетенције неопходне за исказивање мишљења и 

ставова у писаној форми. Наставним програмом предвиђено је достизање B2 нивоа Заједничког европског референтног оквира 

за језике. 
 

Име и презиме наставника и сарадника: 
Доц. Др Масимилијано Малавази ( Маssimiliano Malavasi) 

 др Марија Форнари (Maria Fornari), лекторка 
Ма Дејан Малчић, виши асистент 
 

Методe наставе и савладавања градива: 
Интерактивна предавања са практичном компонентом 
 

Садржај предмета: 

Припремна недјеља 
 

I      недjеља 
II     недjеља 
III    недjеља 
IV    недjеља 
V     недjеља 
VI    недjеља 
VII   недjеља 

    VIII    недjеља 
IX     недjеља 
X      недjеља 
XI     недjеља 
XII    недjеља 
XIII   недjеља 
XIV   недjеља 
XV    недjеља 
 

Припрема и упис семестра 
 
1 –Представљање предмета. Евалуација општег нивоа језичке компетенције групе 
2 – Италијански глагол: активна, пасивна и рефлескивна дијатеза глагола. Систем помоћних глагола 
3 – Представљање и гледање филма; информације о радњи, ликовима и темама 
4 – Италијански глагол: модални глаголи 
5 – Лексика и стилистика у препричавању радње (временски конектори, историјски презент)  
6 – Италијански глагол: фразеолошки глаголи 

7 – Први колоквијум 
8 – Италијански глаголи: фонетске специфичности. Глаголи са инфинитивом на -rre и форме са -isc 
9 – Лексика и стилистика у опису лика (физички изглед, психолошки аспекти, понашање)  
10 – Италијански глагол: рефлескивни глаголи 
11 – Италијански глагол: неправи рефлексивни глаголи: reciproci, indiretti. Il si intensivo. 
12 – Италијански глагол: безлични глаголи; verbi difettivi; verbi irregolari. 
13 – Лексика и стилистика у анализи теме 
14 – Други колоквијум 

15 –  Рефлексивни и модални глаголи: осцилације у одабиру помоћног глагола и у положају рефлексивне 
замјенице  

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

                 2 часа предавања  

У семестру 
  

30 часова предавања 
 

 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 

 
ALESSANDRO DE GIULLI-CARLO GUASTALLA-CIRO MASSIMO NADDEO, Nuovo Magari B1/ B2. Firenze, ALMA Edizioni, 2013.  



MAURIZIO DARDANO-PIETRO TRIFONE, La nuova grammatica della lingua italiana, Bologna, Zanichelli, 2001. 

GIAMPAOLO SALVI-LAURA VANELLI, Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino, 2004. 
LUCA SERIANNI con la collaborazione di ALBERTO CASTELVECCHI, Grammatica italiana: italiano comune e lingua letteraria, Torino, UTET, 
2011. 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
- присуство + активности : 10 бодова максимално 
- 1. тест : 20 бодова максимално 

- 2. тест : 20 бодова максимално 

завршна провјера знања (писмени + усмени) : 50 бодова максимално 
 

-   

Посебна назнака за предмет:  

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Масимилијано Малавази (Маssimiliano Malavasi) 

Напомена: 

 

 
 
 
 

 


