
 Назив 

предмета: 
Савремени италијански језик I 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Број ECTS кредита Фонд часова 

          13ИСИЈ1 Oбавезни I 11 2+9 

 

Студијски програми за које се организује: 

 
Италијански језик и књижевност 

 

Условљеност другим предметима: 
Нема условљености другим предметима 
 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање с основним појмовима из италијанског језика. 
 

Име и презиме наставника и сарадника: 
др Марија Рунић, доцент, ма Ања Правуљац, виши асистент, ма Наташа Вученовић, виши асистент  
 

Методe наставе и савладавања градива: 
Предавања и вјежбе. Колоквијуми и завршни испит.  
 

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 
 
Увод у италијански језик. Лексика италијанског поријекла у српском језику. Обрада дијалога I saluti, La 
gastronomia, Gli stereotipi. Форма персирања у италијанском језику. 
   Лексика италијанског језика: хомонимија италијанског и српског језика, тзв. „лажни пријатељи“. Обрада 
дијалога. Приједлози и личне замјенице. 
   Представљање себе и других лица. Рад на диктатима за прво и треће лице једнине и треће лице множине 

индикатива презента. 
  Представљање себе и других лица. Рад на диктатима за друго лице једнине и прво и друго лице множине 
индикатива презента. 
 Представљање. Рад на диктату за прогресивни презент. Обрада временских маркера di solito/adesso; 
abitualmente/in questo momento; solitamente/in questo istante. 
 Први колоквијум. Представљање себе и других лица. Изражавање датума и времена. Бројеви, приједлози и 
придјеви. 
 Представљање себе и других лица. Физички описи. Присвојни придјеви. 
 Представљање себе и других лица. Прилози за мјесто. 

 Описи животног простора: c'è/ci sono. Број и род именица. Одређени, неодређени и партитивни чланови. 
 Описи животног простора: che и chi. Одређени и неодређени облици релативних замјеница. 
 Обрада дијалога. Компарација придјева и прилога. Директни, индиректни и комбиновани облици личних 
замјеница. 
 Други колоквијум. Обрада реченица. Конјунктив презента. 
 Рад на диктатима. Прости и сложени футур. Прости кондиционал.  
 Рад на диктатима. Индикатив имперфекта и перфекта, сложени кондиционал. 
 Обрада реченица. Конјунктив имперфекта. Хипотетичка реченица. 

Оптерећење студеnта на предмету: 

Недjељно 
 

               2 часа предавања + 9 часа вјежби 

У семестру 
  

30 часова предавања + 135 часова вјежби часова 

 
 

Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе. 

Обавезна литература: 
 

1. Capasso, Danilo (2012). LIDED. Libro dei/delle discenti. Corso acquisizionale di Lingua italiana LS per discenti bisniaci-croati-
serbi. Bari: Stilo Editrice 

2. Capasso, Danilo (2012). LIDI. Libro dell’insegnante. Corso acquisizionale di Lingua italiana LS per discenti bisniaci-croati-serbi. 
Bari: Stilo Editrice 

3. Trifone, Pietro e Palermo, Massimiliano (2005). Grammatica italiana di base. Bologna: Zanichelli 

4. Клајн, Иван (2000). Италијанско-српски речник. Београд: Едиција 
5.                                                                                                                          
No                 5. Nocchi, Susanna (2002). Grammatica pratica della lingua italiana. Firenze: Alma Edizioni 

 
 

Облици провјере знања и оцјењивање: 



Облици провјере знања и оцјењивање: 

 
10% присуство и рад на часу (10 бодова максимално) 
20% 1. колоквијум писмени (20 бодова максимално) 
20% 2. колоквијум писмени (20 бодова максимално) 
50% 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:  
Доц. др Марија Рунић 

Напомена: 
 

 
 
 
 

 


