
    УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ ЛУЦИ 

    ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА     

    Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ 

     Тел: +387 (0)51  304 001,   304 006,   304 013,   304 017,   304 029       

Факс: +387 (0)51  304 032     E-mail: info@fpnbl.org      www.fpnbl.org 

 

Француски језик 1 
 

Семестар: I 

Статус предмета: Изборни предмет 

Фонд часова: 2П+2В 

Број ECTS бодова:  

Наставник: Весна Марчета, ма 

Сарадница: Весна Марчета, ма 

Услов за похађање: Нема условљености 

Електронска пошта наставника: vesna.marceta@flf.unibl.org 

Електронска пошта сарадника: - 

Консултације: сриједа 10h30-12h, Филолошки факултет, кабинет 8 

 

Опис предмета 

Стицање основних језичких вештина из француског језика и овладавање  комуникативним, 
лингвистичким и културолошким садржајима неопходним за основну писмену и усмену 
комуникацију на француском језику, ниво А1-1 у контексту међународних и европских 
односа. 
 

 

Исходи учења 

Студенти ће бити у стању са разумију и користе изразе као и просте реченице у различитим 
професионалним ситуацијама: да представе себе и другога и да поставе питања о некој особи 
(мjесту становања, познаствима, имовини), да одговоре на исти тип питања и да воде 
једноставну комуникацију уколико саговорник говори полако и разговијетно. Биће у стању да 
разумију просте реченице у једноставним текстовима.  Биће у стању да напишу кратак текст о 
себи, кратак мејл или једноставно писмо. 

 

Садржај предмета 

Припремна 
недјеља  

Припрема и упис семестра 

I      недjеља Упознавање и увод у предмет; Unité 0 (поздрави) 

II     недjеља Unité 1, Situation 1 : A l’accueil (алфабет, представљање себе бројеви до 20)  

III    недjеља Unité 1, S2: Dans une réception (представљање других особа, постављање питање 
одакле неко долази) 

IV    недjеља Unité 1, S3: Dommage (састављање краћег писма или мејла) 

V     недjеља Unité 2, S1: Il est sympathique! (физички и карактерни опис особа) 

VI    недjеља Unité 2, S2: Qui fait quoi? (постављање питања у вези нечије професије и 
одговарање на питања у вези занимања и пословних дужности) 

VII   недjеља Unité 2, S3: Une pause... (постављање питања интонацијом); Први колоквијум 

VIII    недjеља Unité 3, S1: Des nouvelles de Bruxelles (временске одредбе и смјештање догађаја у 
времену) 

IX     недjеља Unité 3, S2: Vous etes libre jeudi? (заказивање термина или састанка, постављаењ 
питања инверзијом, бројеви од 20 до 1000) 

X      недjеља Unité 3, S3: A la cantine (смјештање догађаја у непосредну прошлост или блиску 



будућност) 

XI     недjеља Unité 4, S1: Je voudrais parler à Gérard Lavergne  (обављање краћег телефонског 
позива) 

XII    недjеља Unité 4, S2: M. Hoffmann déteste les boîtes vocales (остављање телефонске поруке 
у говорној пошти, давање упутстава и инструкција)  

XIII   недjеља Unité 4, S3: Un forum de disussion (смјештање догађаја у прошлост, попуњавање 
формулара) 

XIV   недjеља Понављање и утврђивање градива – Dossier 1, Entraînement au TCF-RI 

XV    недjеља Други колоквијум 

 

 

Обавезна литература 

Riehl, L. et al., Le français des relations européennes et internationales : objectif diplomatie, 
Hachette, Paris, 2009. 

 

Допунска литература 

Grégoire, M., Grammaire progressive du français, niveau débutant, CLE International, Paris, 1998. 
Schmitt, S., Vocabulaire progressif du français pour les adolescents, niveau débutant, CLE International, Paris, 
2004. 

 

Извођење наставе  

Предавања и вежбе, интерактивна настава 

 

Провјера знања  

Провјера знања се врши писменим и усменим путем у виду колоквијума и завршног испита. 

 

Предиспитне обавезе  

Редовно похађање наставе: 5 бодова 
Активност на настави: 5 бодова 
Први колоквијум: 20 бодова 
Други колоквијум: 20 бодова 

 

Завршни испит  

Завршни испит је усмени и носи највише 50 бодова. 

 

Оцјена из предмета  

оцјена 10: 100-91 бодова 
оцјена 9: 90-81 бодова 
оцјена 8: 80-71 бодова 
оцјена 7: 70-61 бодова 
оцјена 6: 60-51 бодова 
оцјена 5: 50-0 бодова 

 


