
Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик – изборни предмет, почетни курс II (A1. 2) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика – почетни курс I (A1.1) 
Циљ предмета:  
Стицање језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на нивоу А1 учења 
француског језика. 
Исход предмета  
Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу А1 европског језичког 
оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комуникативна компетенција: изражавање слагања и неслагања. Изражавање података о личном животу. 
Сналажење у простору и времену. Изражавање личног мишљења. 
Култура и цивилизација: свакодневни живот у Француској. Градови у Француској. Празници. Сликарство. 
Музика. 
Граматика: Passé composé. Показни и присвојни придеви.  Предлози. Презент индикатива и императива 
повратних глагола. Изражавање времена. Изражавање циља, узрока, последице и опозиције. 
Лексика: најчешће употребљаване речи које се односе на околину, породицу, свакодневни живот.  
Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на нивоу А1. 
Литература 

Girardet, J. et Pécheur, J., Campus 1, CLE International, Paris, метода за учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика. 



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик –почетни  курс I ( A1.1) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:   уписан један од студијских програма на Филозофском факултету 
Циљ предмета:  
Стицање основних језичких вештина и основне комуникативне компетенције француског језика. 
Исход предмета  
Студенти  су у стању да поздраве и да се представе на француском, као и да представе неког. Могу да позову 
и да одговоре на позив. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комуникативна компетенција: Поздрављање. Представљање. Израђавање личног става. Коришћење 
формулара. Позивање и одговор на позив. 
Култура и цивилизација: Основни појмови о Француској и другим франкофоним земљама. 
Граматика: Презент правилних и најчешћих неправилних глагола. Члан (одређени, неодређени и сажети). 
Број. Род. Постављање питања. Негација. Личне заменице (ненаглашене и наглашене). 
Лексика: Најчешће употребљаване речи у свакодневној комуникацији. 
Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на елементарном нивоу. 
Литература  
Girardet, J. et Pécheur, J., Campus 1, CLE International, Paris, метода за учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика. 



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик – нижи средњи I (A2.1) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика –  почетни курс II (A1.2) или 

      владање француским језиком на нивоу А1 европског језичког оквира (провера тестом на 
      почетку године). 

Циљ предмета:  
Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво А2 европског 
језичког оквира. 
Исход предмета  
Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом  на нивоу А1 европског језичког оквира, 
као и појединим елементима комуникативне компетенције на нивоу  А2 европског језичког оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комуникативна компетенција: описивање прошлих догађаја. 
Култура и цивилизација: историја Француске. Исхрана у Француској. Географија Француске. 
Граматика: Passé Composé. Партитивни члан. Изражавање количине. 
Лексика: Речи које се користе за физичко и психолошко описивање људи, описивање ситуације, догађаја и 
околине. Описивање личних активности и доживљаја. Изражавање трајања. 
Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање оквирно на нивоу А2. 
Литература  
Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 1, Maison des langues, Paris, метода за 
учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика. 



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик – нижи средњи II (A2. 2) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Од слушан/положен испит из Француског језика – нижи средњи I (A2.1) 
Циљ предмета:  
Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво А2 европског 
језичког оквира. 
Исход предмета  
Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу  А2 европског језичког 
оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комуникативна компетенција: Коментар новинских чланака. Изражавање жеље, обавеза, забрана. Давање и 
тражење дозволе. Тражење информација у научним текстовима. 
Култура и цивилизација: Књижевност. Медији у Француској. Французи и здравље. Исхрана у Француској. 
Живот у франкофоним земљама.  
Граматика: Изражавање будућности. Заменице директног и индиректног објекта. Просте релативне 
заменице. Прилози. Партитивни члан. Présent progressif et passé récent. Компарација придева.  
Лексика: Изражавање навика и уобичајених радњи. Речи из домена разних професионалних активности. 
Речник из домена здравља. 
Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на нивоу А2. 
Литература  
Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 1, Maison des langues, Paris, метода за 
учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика. 



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик –  средњи I (Б1.1) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Владање француским језиком на нивоу А2 европског језичког оквира (провера тестом на 

      почетку године). 
Циљ предмета:  
Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво Б1 европског 
језичког оквира. 
Исход предмета  
Студенти у потпуности владају комуникативном компетенцијом  на нивоу А2 европског језичког оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комуникативна компетенција: описивање прошлих догађаја. Живот у граду. 
Култура и цивилизација: историја Француске. Исхрана у Француској. Географија Француске. 
Граматика: Passé Composé/Imparfait. Партитивни члан. Изражавање количине. Кондиционал. 
Лексика: Речи које се користе за физичко и психолошко описивање људи, описивање ситуације, догађаја и 
околине. Описивање личних активности и доживљаја. Изражавање трајања. 
Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање оквирно на нивоу Б1. 
Литература  
Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, метода за 
учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика. 



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик–  средњи II (Б1.2) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика – средњи I (Б1.1) 
Циљ предмета:  
Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво B1 европског 
језичког оквира. 
Исход предмета  
Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу A2 и појединим елементима 
нивоа Б1 европског језичког оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Комуникативна компетенција: Коментар новинских чланака. Изражавање жеље, обавеза, забрана. Давање и 
тражење дозволе. Тражење информација у научним текстовима. 
Култура и цивилизација: Књижевност. Медији у Француској. Французи и здравље. 
Граматика: Изражавање будућности. Сибжонтив. Релативна заменица: dont. Плускамперфекат. Заменице 
директног и индиректног објекта. 
Лексика: Изражавање навика и уобичајених радњи. Речи из домена разних професионалних активности. 
Речник из домена здравља. 
Разумевање звучног записа и писаног текста. Усмено и писмено изражавање на нивоу Б1. 
Литература  
Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, метода за 
учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика. 



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик – виши средњи I (Б2.1) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Одслушан/положен тест нивоа Француског језика – нижи средњи II (Б1.2) 
Циљ предмета:  
Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво Б2 европског 
језичког оквира. 
Исход предмета  
Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу  Б1, и неким елемнтима 
нивоа B2 европског језичког оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Рад на аутентичним документима из различитих области живота и рада. Подизање нивоа комуникативне и 
језичке компетенције. 
Култура и цивилизација: Организација француског друштва.  
Граматика: Сложена реченица. Релативне, комплетивне, интерогативне и темпоралне реченице. 
Лексика: проширивање лексичког фонда. Синоними и антоними. Деривација. 
Разумевање звучног записа и писаног текста на нивоу Б2. Усмено и писмено изражавање на нивоу Б2. 
Литература  
Аутентични документи по избору наставника: новински чланци, филмови, краћи аудио и видео записи, 
књижевни текстови. 
Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, метода за 
учење француског језика 
М. Папић, Граматика француског језика.  



Студијски програм : Студијски програми који се реализују на Филозофском факултету у НС 
Назив предмета: Француски језик – виши средњи II (Б2.2) 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет (општеобразовни) 
Број ЕСПБ: 3 
Услов:  Одслушан/положен испит из Француског језика – виши средњи I (Б2.1) 
Циљ предмета:  
Подизање нивоа језичких вештина и развијање језичке и комуникативне компетенције на ниво B2 европског 
језичког оквира. 
Исход предмета  
Студенти владају комуникативном компетенцијом француског језика на нивоу  Б1, и неким елемнтима 
нивоа Б2 европског језичког оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава 
Рад на аутентичним документима из различитих области живота и рада у комбинацији са методом. 
Подизање нивоа комуникативне и језичке компетенције. 
Култура и цивилизација: Организација француског друштва.  
Лексика: проширивање лексичког фонда: Синоними, антоними и хомоними. Полисемија. 
Граматика: Сложена реченица. Адвербијалне реченице (узрочне, последичне, намерне, поредбене, допусне.  
Разумевање звучног записа и писаног текста на нивоу, усмено и писмено изражавање на нивоу Б1. 
Литература  
Аутентични документи по избору наставника: новински чланци, филмови, краћи аудио и видео записи, 
књижевни текстови. 
Flumian, C., Labascoule J., Lause C. et Royer C., Nouveau Rond-Point 2, Maison des langues, Paris, метода за 
учење француског језика 
М.Папић, Граматика француског језика. 
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