Naziv studija
Naziv kolegija
Status kolegija
Godina
ECTS bodovi
Nastavnik
e-mail
vrijeme konzultacija
Suradnik / asistent
e-mail
vrijeme konzultacija
Mjesto izvođenja nastave
Oblici izvođenja nastave
Nastavno opterećenje
P+S+V
Način provjere znanja i
polaganja ispita
Početak nastave
Termini nastave
Kolokviji
Ispitni rokovi

Ishodi učenja

Preduvjeti za upis
Sadržaj kolegija
Obvezna literatura
Dopunska literatura
Internetski izvori
Način praćenja kvalitete
Uvjeti za dobivanje
potpisa
Način bodovanja
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Napomena

Latinski jezik i rimska književnost
OSNOVE GRČKOG JEZIKA II
izborni
prva
Semestar

ljetni

Anita Bartulović
abartulo@unizd.hr
srijedom od 11:30 do 13:00

Klasična filologija, SK 137
po dva sata vježbi
0+0+2
• aktivno praćenje i sudjelovanje na nastavi
• redovno provjeravanje obavljenih zadataka
• pismeni ispit (koji se može položiti kroz tri kolokvija tijekom semestra)
4. ožujka 2015.
Završetak nastave
10. lipnja 2015.
srijedom od 10:00 do 11:30
1. termin
2. termin
3. termin
15. travnja 2015.
13. svibnja 2015.
10. lipnja 2015.
1. termin
2. termin
3. termin
4. termin
srijeda, 17. lipnja
srijeda, 1. srpnja
srijeda, 16. rujna
srijeda, 30. rujna
2015. u 09:00
2015. u 09:00
2015. u 09:00
2015. u 09:00
Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni:
• prepoznati i opisati komparativne oblike pridjeva i priloga te zamjenice i
brojeve
• prepoznati, razlikovati, grupirati i navesti morfološke oblike konjugacijskog
sustava
• usporediti reprezentativne grčke morfološke oblike sa srodnim latinskim
oblicima
• razviti grčki vokabular
• koristiti se stečenim znanjem na morfološkoj razini u prevođenju rečenica
Osnove grčkog jezika I
• osnove grčke morfologije (komparacija pridjeva i priloga, zamjenice, brojevi,
glagoli)
• analiza i prijevod jednostavnijih grčkih rečenica na hrvatski jezik
Sabadoš - Sironić - Zmajlović, Grčka vježbenica, Zagreb: Školska knjiga, sva izdanja
Musić - Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, Zagreb: ŠK, sva izdanja
studenska evaluacija
Redovito pohađanje nastave - redovitost podrazumijeva 75% sveukupnih dolazaka
na nastavu, a u slučaju kolizije 50%.
Prolaznost na kolokviju je 75% određena aritmetičkom sredinom svih kolokvija
odnosno prolaznost na ispitu je 75%.
Kolokvij odnosno ispit iznosi 90% sveukupne ocjene, a zalaganje na vježbama i
uredno izvršavanje obveza 10% ocjene.

Vježbe

Red.
br.

Datum

Naslov

Literatura

1.

4. 3. 2015.

Nepravilni pridjevi. Pravilna komparacija pridjeva.

2.

11. 3. 2015.

Nepravilna komparacija pridjeva. Tvorba i komparacija priloga.

"

3.

18. 3. 2015.

Zamjenice – osobne, posvojne i zamjenica aÙtÒj

"

4.

25. 3. 2015.

DAN SVEUČILIŠTA

"

5.

1. 4. 2015.

Zamjenice – odnosne, neodređene, upitne

"

6.

8. 4. 2015.

Brojevi

"

7.

15. 4. 2015.

KOLOKVIJ. Glagolski sustav grčkog jezika.

"

8.

22. 4. 2015.

Prezentska osnova – verba contracta

"

9.

29. 04. 2015.

Jaki aorist aktivni i medijalni

"

10.

6. 5. 2015.

Futur aktivni i medijalni

"

11.

13. 5. 2015.

KOLOKVIJ. Slabi aorist aktivni i medijalni

"

12.

20. 5. 2015.

Aorist pasivni (jaki i slabi)

"

13.

27. 5. 2015.

Perfekt aktivni

"

14.

3. 6. 2015.

Perfekt mediopasivni

"

15.

10. 6. 2015.

KOLOKVIJ

"

navedena

