
Студијски програм : Романистика 
Врста и ниво студија: основне студије 
Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  А1.1 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: уписан одговарајући студијски програм 
Циљ предмета разумевање и употреба италијанског језика у свакодневним приликама; представити 
себе и друге, дати о себи и другима основне податке (порекло, адресу, телефон,...), тражити сличне 
податке и информације.  
Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А1 ниво Заједничког европског референтног оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) и 
вежби обраде текста и говора (0+1). 
Вежбе из морфосинтаксе: Италијански алфабет. Акценат. Појам дифтонга, трифтонга и хијата. 
Elisione, troncamento. Род и број именица и придева. Одређени и неодређени члан. Предлози и спајање 
предлога сa одређеним чланом. Заменице: личне заменице у функцији субјекта, ненаглашене и 
наглашене личне заменице у функцији директног објекта. Повратне заменице. Показни придеви и 
заменице (questo, quello). Посесивни придеви и заменице. Речце ci, ne. Правилни глаголи све 3 
конjунгације у презенту (indicativo presente). Модални глаголи: volere, potere, dovere. Неправилни 
глаголи: fare, dare, stare, andare, sapere, venire, uscire, dire, bere, piacere, dispiacere. Прилози за место, 
време, начин. Основни и редни бројеви до 1000.  
Лекторске вежбе: оспособљавање студената за коректан изговор речи и реченица; усмено  и писмено 
разумевање кратких и елементарних  италијанских текстова са освртом на елементе италијанске 
културе и цивилизације (основни појмови о италијанској географији, италијанским градовима, 
свакодневним навикама Италијана и типичном начину исхране). 
Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  оквирног 
програма и писање састава на задату тему. 
Литература  
Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 1, Firenze 2001 

S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001
Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006. 

       И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996. 



Студијски програм : сви студијски програми осим Романистике 
Врста и ниво студија: основне студије 
Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  А1.2 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: одслушан/ положен испит из Италијанског језика А1.1 
Циљ предмета Разумевање и употреба фреквентних реченица у разним приликама ( у јавном и 
приватном животу). Комуницирање у простим и рутинским ситуацијама. Писање кратких и 
једноставних текстова у циљу комуникације, интеракције и описивања. 
Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А1 ниво Заједничког европског референтног оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) и 
вежби обраде текста и говора (0+1). 

Вежбе из морфосинтаксе: Посесивни придеви и заменице. Компарација придева: компаратив и 
суперлатив (релативини и апсолутни). Неодређени придеви и заменице. Заменице: наглашене и 
ненаглашене личне заменице у функцији индиректног објекта. Повратни глаголи. Безлична 
форма.Прошла времена passato prossimo и imperfetto (облици и употреба).  Кондиционал прости 
(облици). Основни и редни бројеви преко 1000.  

Лекторске вежбе: Увежбавање изговора речи и реченица, усмено и писмено изражавање на 
италијанском језику уз коришћење једноставних текстова са елементима италијанске културе и 
цивилизације који се односе на савремени живот (становање, одевање, слободно време, спорт).  

Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  оквирног 
програма и писање састава на задату тему. 
Литература  
Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 1, Firenze 2001 

L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 2, Firenze 2001
S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001

Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006. 
       И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996. 



Студијски програм : сви студијски програми осим Романистике 
Врста и ниво студија: основне студије 
Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  А2.1 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: одслушан/ положен испит из Италијанског језика А1.2 
Циљ предмета  
Добро сналажење у једноставној комуникацији и израда кратких, тематски разноврсних текстова (опис искуства, 
догађаја у прошлости, опис будућности, исказивање снова, жеља, планова, и наредби). 
Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А2 ниво Заједничког европског референтног оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) и 
вежби обраде текста и говора (0+1). 

Вежбе морфосинтаксе: Употреба прошлих времена (imperfetto и passato prossimo).Футур (облици и 
употреба). Релативне заменице. Императив (облици и употреба). Императив са здруженим заменицама. 
Кондиционал прости (различите употребе). 
Лекторске вежбе: Увежбавање изговора речи и реченица, усмено и писмено изражавање на 
италијанском језику уз коришћење једноставних текстова са елементима италијанске културе и 
цивилизације који се односе на савремени живот (опис личности и карактера, активности у слободно 
време, одлазак у биоскоп и позориште, посета музеју, здрава исхрана и прехрамбене навике, људско 
тело, здравље и спорт).  

Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  оквирног 
програма и писање састава на задату тему. 
Литература  
Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 2, Firenze 2001 

S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001
Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006. 

       И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996. 



Студијски програм : сви студијски програми осим Романистике 
Врста и ниво студија: основне студије 
Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК  А2.2 
Наставник: 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: одслушан/ положен испит из Италијанског језика А2.1 
Циљ предмета  
Rазумевање главне мисли комплексних текстова са конкретним и апстрактним темама. 
Добро сналажење у комуникацији са говорницима италијанског језика и изради кратких, тематски разноврсних 
текстова.  
Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са 
дескрипторима за А2 ниво Заједничког европског референтног оквира. 
Садржај предмета 
Практична настава (0+4) – састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекторских вежби (0+1) и 
вежби обраде текста и говора (0+1). 

Вежбе из морфосинтаксе: Увођење хипотетичних реченица (први тип). Прошла времена индикатива: 
trapassato prossimo, passato remoto (облици). Упоредна примена имперфекта, перфекта и осталих 
прошлих времена. Увод у слагање времена. Увођење конјунктива презента и прошлог времена (облици 
и основна употреба). Кондиционал прошли (облици и употреба). 

Лекторске вежбе: Увежбавање изговора речи и реченица, усмено и писмено изражавање на 
италијанском језику уз коришћење једноставних текстова са елементима италијанске културе и 
цивилизације који се односе на савремени живот (опис стамбеног простора, представљање пријатеља, 
комуникација у пословном контексту, опис живота у граду и на селу).  
Вежбе обраде текста и говора: препознавање облика и садржаја усвојених у спровођењу  оквирног 
програма и писање састава на задату тему. Неговање разноврсне лексике у усменом и писменом изражавању 
на италијанском језику, 
Литература  
Основни приручници: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 2, Firenze 2001 

L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 3, Firenze 2001
S. Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze 2001

Додатна литература: С. Модерц, Граматика италијанског језика, Београд 2006. 
       И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996. 



Студијски програм : Романистика 
Врста и ниво студија: Основне студије 
Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Б1.1 
Наставник: 
Статус предмета: изборни страни језик/ факултативни предмет  
Број ЕСПБ: 3 (екстра кредити) 
Услов: Одслушан / положен испит из Италијанског језика А2.2/ познавање италијанског језика  (савладан А2 
ниво Заједничког европског референтног оквира) 
Циљ предмета Rазумевање разноврсних текстова било конкретног, било апстрактног садржаја. 
Исход предмета Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са дескрипторима 
за Б1 ниво Заједничког европског референтног оквира. Комуницирање у сложенијим ситуацијама са 
италијанским говорницима. Писмено изражавање на основу ширег избора тема. 
Садржај предмета 
Практична настава за Италијански језик Б1.1 (0+4) састоји се од вежби из морфосинтаксе (0+2), лекотрских 
вежби (0+1), и вежби обраде текста и говора (0+1). 

Вежбе из морфосинтаксе: Ревизија времена и начина. Слагање времена у целости. Конјунктив имперфекта и 
плусквамперфекта (облици и употреба). Посебни облици компарације придева.  

Лекторске вежбе: оспособљавање студената за усмено и писмено излагање садржаја и коментара на 
разноврсне тематике из историје италијанске књижевности од XIX века до данашњих дана као и на попратне 
културне и цивилизацијске појаве (утицај медија и реклама, облици савремене комуникације, промењена улога 
породице). 

Вежбе обраде текста и говора: тумачење и анализа изворних текстова (говорних и писаних), стимулисање 
писменог и усменог изражавања.  

Литература  
Основни приручник:  L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 3, Firenze 2001 

Додатна литература :  
G. Patota, Grammatica di riferimento della lingua italiana per   stranieri, Firenze 2003
N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 2004
И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996



Студијски програм : Романистика 
Врста и ниво студија: Основне студије 
Назив предмета: ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК Б1.2 
Наставник: 
Статус предмета: изборни страни језик / факултативни предмет 
Број ЕСПБ: 3 (екстра кредити) 
Услов: Одслушан/ положен испит из Италијанског језика Б1.1 
Циљ предмета 
Rазумевање главне мисли комплексних текстова са конкретним и апстрактним темама. Вођење течне конверзације са 
италијанским саговорницима о друштвеним и професионалним темама. 
Исход предмета 
Оспособљавање студената за комуникацију на италијанском језику у складу са дескрипторима за Б1 ниво Заједничког 
европског референтног оквира. Комуницирање у сложенијим ситуацијама са италијанским говорницима. Састављање 
јасних и сложених текстова, структурално и кохерентно добро повезаних. 
Садржај предмета 
Практична настава за предмет Италијански језик Б1.2 (0+4) састоји се од вежби морфосинтаксе (0+2), лекотрских 
вежби (0+1), и вежби обраде текста и говора (0+1). 

Вежбе морфосинтаксе: Герунд прошли. Инфинитив прошли. Хипотетичне реченице у целости. Директни и 
индиректни говор. Увежбавање слагања времена. Пасив.  

Лекторске вежбе: Неговање разноврсне лексике у усменом и писменом изражавању на италијанском језику, иначе и у 
циљу усвајања основне терминологије из разних области савремене италијанске културе (екологија, међуљудски 
односи, здрава храна и генетски модификована исхрана, опис туристичких места у Италији, италијанска 
гастрономија). 

Вежбе обраде текста и говора: тумачење и анализа изворних текстова (говорних и писаних), стимулисање писменог 
и усменог изражавања.  
Литература  
Основни приручник: L. Ziglio- G. Rizzo, L'espresso 3, Firenze 2001 
Додатна литература: G.. Patota, Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, Firenze 2003 

N. Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna 2004
И.Клајн, Италијанско српски речник, Београд 1996
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