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Studij: Prediplomski dvopredmetni sveučilišni studij Grčkog jezika i 
književnosti 

Godina 
studija:  

1. 

Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar 

GRČ108 Grčke jezične vježbe II 2 ljetni 

Akademska 
godina: 

2018./19. 
Jezik 
izvođenja: 

 
hrvatski 

Razina 
ishoda 
učenja: 

6 

Status predmeta  izborni 

Preduvjet upisa:  upisan Grčki jezik II 

Nositelj: mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas 

Izvoditelji: mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas 

Organizacija 
nastave: 

Predavanja Seminari  Vježbe 

‒ ‒ 30 

Praćenje 
uspješnosti  
izvedbe nastave 

Studentske ankete i analiza rezultata 

Osiguranje 
kvalitete izvedbe 
nastave 

Prema Pravilniku o sustavu osiguranja kvalitete Sveučilišta u Zadru 
Izvješće o izvedenoj nastavi 

 

Cilj predmeta: 
Kolegij je nadopuna kolegiju Grčki jezik II, te ga prati po ciljevima i, uglavnom, po sadržaju. 

Naglasak je na vježbanju čitanja i razumijevanja teksta. 

Opis predmeta  
po cjelinama:  

Cjelina: 

1. Glagoli  

2. Čitanje i razumijevanje teksta 

 

Izvođenje sadržaja predmeta po tjednima 
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                                                                          Vježbe 

Tema Sati 

1 1. futur 2 

2 1. futur, εἰμί, bezlični glagoli 2 

3 1. aorist 2 

4 1. aorist 2 

5 1. aorist; imperfekt; pasiv 2 

6 2. perfekt 2 

7 
1. 
2. 

Xen. Anabasis I.,KOLOKVIJ 2 

8 2. Xen. Anabasis I. 2 

9 2. Xen. Anabasis I. 2 

10 2. Xen. Anabasis I. 2 

11 2. Xen. Anabasis I. 2 

12 2. Xen. Anabasis I. 2 

13 2. Xen. Anabasis I. 2 

14 2. Xen. Anabasis I. 2 
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15 
1. 
 2. 

KOLOKVIJ 2 
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Obvezna: 

Gramatika: 

 Dukat, Zdeslav. Gramatika grčkog jezika. ŠK, Zagreb 2003. 

Tekst: 

 Balme, M. G., G. Lawall, J. Morwood, C. Balme. Athenaze: An Introduction to Ancient 
Greek. Oxford 2018. 

 Xenophon, Anabasis I 

Dopunska: 

Gramatike: 

 Musić – Majnarić. Gramatika grčkoga jezika. ŠK, Zagreb 2004. 

 Barić, Eugenija, i drugi. Hrvatska gramatika. Školska knjiga, Zagreb 2003. 

Pripremni 
materijali: 

Pripremni materijali nalaze se na e-learning sustavu „Merlin“ 

Dodatni materijali na vježbama 

 

Nastavne metode i način izvođenja predmeta 

Metoda pisanja, čitanja i rada na tekstu 

Izračun ECTS bodova 

NAPOMENA: Prosječno radno opterećenje studenta/ice za stjecanje 1 ECTS boda = 25 - 30 sati 

Raspodjela ECTS 
bodova prema 
studijskim obvezama 
(upisati udio u ECTS 
bodovima za svaku 
aktivnost tako da 
ukupni broj ECTS 
bodova odgovara 
bodovnoj vrijednosti 
predmeta): 

Pohađanje nastave 0,5 Praktični rad  Kolokvij* (0,5) 

Priprema za predavanje  Referat  Pismeni ispit 1 

Domaće zadaće 0,5 Seminarski rad  Usmeni ispit  

Istraživanje  Esej  Kratke provjere* (0,5) 

Eksperimentalni rad  Projekt  (Ostalo upisati)  
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Očekuje se da će student biti sposoban: 

 razlikovati i raščlaniti morfološke oblike konjugacijskog sustava prema osnovi i nastavku 

 primijeniti pravila o tvorbi vremena 

 usporediti osobitosti grčkoga glagolskoga sustava s onima hrvatskoga i latinskoga jezika 

 analizirati i prevoditi lakše grčke tekstove na hrvatski i obrnuto 

 razviti i upotrijebiti grčki vokabular 
 

Povezanost ishoda učenja predmeta s ishodima studijskog programa: 

 morfološki i sintaktički analizirati tekst na grčkome jeziku (PG 1) 

 prevesti grčki tekst na hrvatski jezik (PG 3) 

 

Ocjenjivanje stečenih znanja i vještina 

NAPOMENA: Konačna ocjena formirat će se na temelju ostvarenog uspjeha na svim elementima ocjenjivanja ko ja su 
dolje navedena. Svi elementi ocjenjivanja moraju biti ocijenjeni prolaznom ocjenom. 

Elementi ocjenjivanja Broj elemenata Bodovi 

Aktivnost na predavanjima 1 10 

Domaće zadaće 1 20 

Kratke provjere* 1 (20) 
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Kolokvij* 2 (50) 

Pismeni ispit 1 70 

Ukupno  100 

* Tijekom semestra studenti su dužni pisati tjedne kratke provjere i dva kolokvija. Studenti, koji pozitivno riješe kratke 
provjere i kolokvije, oslobođeni su pismenoga dijela ispita. 

Formiranje ocjene U postotku (od – do) Ocjena 

 0 – 74 1 (nedovoljan) 

 75 – 80 2 (dovoljan) 

 81 – 86 3 (dobar) 

 87 – 93 4 (vrlo dobar) 

 94 –100 5 (izvrstan) 

Primjer vježbi Ishod učenja koji se provjerava 

I. NAPIŠI GLAGOLIMA ZADANE OBLIKE INDIKATIVA U 1. LICU 
SINGULARA.  

glagol ind. fut. 
akt. 

ind. aor. 
akt. 

ind. aor. 
pas. 

ind. pf. 
akt. 

λέγω     

πράττω     

βάλλω      
 

Primjena pravila o tvorbi vremena 
 

Primjer kolokvija / ispita Ishod učenja koji se provjerava 

I. KOJI JE OBLIK? 

glagol lice / 
broj 

način / vrijeme/ 
stanje 

glagol / 
značenje 

τέτοκεν    

ἐγένετο    

ἀπώλεσαν    
 

Razlikovanje morfoloških oblika konjugacijskog 
sustava prema osnovi i nastavku 
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 Nazočnost nastavi  (u postotcima) 

Oblik nastave Redovni studenti Izvanredni studenti 

Predavanja 75% 75% 

Vježbe 75% 75% 

Evidencija nazočnosti Obrasci evidencije nazočnosti studenata na nastavi 

Uvjeti za dobivanje potpisa (nabrojati): 

Redovito pohađanje, aktivnost na nastavi, pisanje kratkih provjera i kolokvija. 

Raspored održavanja kolokvija i ispita 

K
o

lo
kv

iji
 redni broj kolokvija 

redni broj kolokvija 
 

tjedan nastave 

1. 7. 

2. 15. 

Is
p

it
i 

rokovi vrsta ispita datum održavanja ispita 

Prvi pismeni 19. lipnja 

Drugi pismeni 3. srpnja 

Treći  pismeni 4. rujna 

Četvrti pismeni 18. rujna 

 

Konzultacije 

dan u tjednu vrijeme održavanja mjesto održavanja 

srijeda 12:30 ured 1312 

Kontakt informacije 

ssmodlak@unizd.hr 

mailto:ssmodlak@unizd.hr
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