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Француски језик 2 
 

Семестар: II 

Статус предмета: Изборни предмет 

Фонд часова: 2П+2В 

Број ECTS бодова:  

Наставник: Весна Марчета, ма 

Сарадница: Весна Марчета, ма 

Услов за похађање: Положен испит из Француског језика 1 

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

Електронска пошта сарадника: - 

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

 

Опис предмета 

Стицање основних језичких вјештина из француског језика и овладавање  комуникативним, 
лингвистичким и културолошким садржајима неопходним за основну писмену и усмену 
комуникацију на француском језику, ниво А1-2 у контексту међународних и европских 
односа. 
 

 

Исходи учења 

Студенти ће бити у стању да разумију и користе изразе као и просте реченице у различитим 
професионалним и животним ситуацијама. Биће у стању да уговоре састанак, обаве телефонски 
разговор, напишу меjл или писмо. Биће у стању да се снађу приликом изласка у град, 
изнајмљивања стана или куповине путне карте. 

 

Садржај предмета 

Припремна 
недјеља  

Припрема и упис семестра 

I      недjеља Упознавање и увод у предмет; 

II     недjеља Unité 5, Situation 1 : Un nouveau bureau (описивање садржаја 
просторије/канцеларије)  

III    недjеља Unité 5, S2: Au ministère français des Affaires étrangères  (сналажење унутар неке 
установе, редни бројеви) 

IV    недjеља Unité 5, S3: A gauche ou à droite  (градске установе и сналажење у простору) 

V     недjеља Unité 6, S1: Vous déjeunez où ? (излазак и наруџба у ресторану) 

VI    недjеља Unité 6, S2: Repas-express.com (наручивање хране путем доставе) 

VII   недjеља Unité 6, S3: Une invitation à dîner (позивање особа на вечеру или дружење); 
Први колоквијум 

VIII    недjеља Unité 7, S1: Je cherche une maison à louer (постављање питања о стамбеним 
објектима) 

IX     недjеља Unité 7, S2: Les petites annonces (описивање стана или куће) 

X      недjеља Unité 7, S3: Il y a un problème avec mon studio ! (изражавње притужбе или 
незадовољства) 

XI     недjеља Unité 8, S1: Bruxelles-Ljubljana aller-retour  (куповина путне карте, потврђивање 



доласка) 

XII    недjеља Unité 8, S2: Le 60e anniversaire des Nations Unis (програм посјете и 
представљање неке организације)  

XIII   недjеља Unité 8, S3: De notre envoyé spécial (преговарање) 

XIV   недjеља Понављање и утврђивање градива – Dossier 2, 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 

 


