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Cilj predmeta: 

Svladati morfologiju glagolskog sustava u grčkom jeziku (infektum, futur, konfektum, 
perfektum, pasiv, nepravilni glagoli), morfološki analizirati i prevesti na hrvatski jezik 
odabrane tekstove antičkih grčkih autora te pritom ukazati na osnovne sintaktičke 
pojavnice u njima. Razviti i proširiti grčki vokabular. 

Opis predmeta  
po cjelinama:  

Cjelina: 

1. morfologija glagolskih oblika (infektum, futur, konfektum, perfektum, pasiv, nepravilni 
glagoli 

2. osnove sintakse grčkog jezika 

3. čitanje i prevođenje odabranih djela antičkih grčkih autora 

 

 

Izvođenje sadržaja predmeta po tjednima 
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Predavanja / Seminari / Vježbe 

Tema Sati 

1  
Uvod u glagolski sustav grčkog jezika - gramatičke kategorije grčkih glagola. 
Tematski glagoli. Infektum. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica (izbor); 
Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

1  
Imperfekt. Augment. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica (izbor); 
Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

2  
Pomoćni glagol εἰμί i složenice. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica 
(izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor)  

2 



 
 

2  
Verba contracta. Glagoli na -άω. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica 
(izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

3  
Glagoli na -έω. Glagoli na -όω. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica 
(izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

3  
Razlika između prezentske i glagolske osnove. Sinteza gradiva i priprema za 
kolokvij. 

2 

4  Kolokvij (infektum) 2 

4  
Futur. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica (izbor); Plutarchus, 
Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

5  
Sigmatski (slabi) konfektum. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica 
(izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

5  
Asigmatski (jaki) konfektum. Tematski jaki konfektum. Čitanje i rad na tekstu 
- Grčka vježbenica (izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

6  
Atematski jaki konfektum. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica (izbor); 
Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor). Sinteza gradiva i priprema za 
kolokvij.  

2 

6  
Reduplikacija. Aktivni perfektum. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica 
(izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor 

2 

7  
Mediopasivni perfektum. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica (izbor); 
Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

7  Kolokvij (futur i konfektum) 2 

8  
Pasivni konfektum i futur. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica (izbor); 
Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor). Sinteza gradiva i priprema za 
kolokvij. 

2 

9  
Atematski glagoli s reduplikacijom. Čitanje i rad na tekstu - Grčka vježbenica 
(izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

9  
Atematski glagoli s formantom –(ν)νυ- i bez formanta. Čitanje i rad na tekstu 
- Grčka vježbenica (izbor); Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

2 

10  Longus, Daphnis et Chloe, I., prolog 2 

11  Longus, Daphnis et Chloe, I., 1-2 2 

11  Longus, Daphnis et Chloe, I., 3-4 2 

12  Kolokvij (perfektum i pasiv) 2 

12  Longus, Daphnis et Chloe, I., 5-6 2 

13  Longus, Daphnis et Chloe, I., 7-8 2 

13  Longus, Daphnis et Chloe, I., 9-11 2 

14  Kolokvij (atematski glagoli); Longus, Daphnis et Chloe, I., 12-13 2 

14  Longus, Daphnis et Chloe, I., 14-16 2 

15  Longus, Daphnis et Chloe, I., 17-19 2 

15  Kolokvij (nepravilni glagoli) 2 



 
 

 
Li

te
ra

tu
ra

 

Obvezna: 

Gramatika: 

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

 Senc, Stjepan, Grčko-hrvatski rječnik, Zagreb (više pretisaka) 
Tekst: 

 Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Grčka vježbenica (izbor) 

 Plutarchus, Apophthegmata Laconica (izbor) 

 Longus, Daphnis et Chloe I 

Dopunska: 

 Smyth, Greek Grammar, Harvard, 1983. 

 Barić, E. i dr., Hrvatska gramatika, ŠK, Zagreb 2003. 

 Liddell & Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1996. 

 Longus, Dafnis i Hloa (prijevod A. S. Kalenić), Zagreb, 1993. 

Pripremni 
materijali: 

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

 

 

 

Nastavne metode i način izvođenja predmeta 

usmeno izlaganje, pisanje, razgovor, čitanje i rad na tekstu, PP prezentacija 

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 1 Praktični rad  Kolokvij (2) 

Priprema za predavanje 0,5 Referat  Pismeni ispit 2 

Domaće zadaće 0,5 Seminarski rad  Usmeni ispit 3 

Istraživanje  Esej  (Ostalo upisati)  

Eksperimentalni rad  Projekt  (Ostalo upisati)  
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 prepoznati morfološke oblike deklinacijskog i konjugacijskog sustava prema osnovi i 

nastavku 

 gramatički analizirati, razumjeti i prevesti na hrvatski jezik zadani tekst s težištem na 

određivanju vremena i načina 

 povezati reprezentativne grčke morfološke oblike sa srodnim oblicima u nekim 

indoeuropskim jezicima s naglaskom na hrvatski jezik 

 prepoznati i opisati specifične kontekstualne, sadržajne i jezične osobine zadanih 

tekstova 

 proširiti i razviti upotrebu grčkog vokabulara 

 



 
 

Ocjenjivanje stečenih znanja i vještina 

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

 
Elementi ocjenjivanja 

 
Broj elemenata 

Bodovi 

Priprema za predavanje   

Aktivnost na predavanjima 24 10 

Domaće zadaće 24 10 

Esej   

Seminarski rad   

Zadaća na vježbama   

Eksperimentalni rad   

Istraživanje   

Projekt   

Grupni zadatak (projekt)   

Kolokvij* (4) (40) 

Pismeni ispit** 1 40 

Usmeni ispit 1 40 

Ukupno 5 100 

*Tijekom semestra studenti pišu pet kolokvija. Postotak točnih odgovora potreban za prolaz po svakom kolokviju iznosi 
75%. Studenti koji polože kolokvije oslobođeni su obveze pisanja pismenog ispita. 
** Studenti koji tijekom semestra ne polože kolokvije pišu pismeni ispit. Postotak točnih odgovora potreban za prolaz 
na pismenom ispitu iznosi 75%. 

Formiranje ocjene U postotku (od – do) Ocjena 

 0-90% 1 (nedovoljan) 

 91-93% 2 (dovoljan) 

 94-95% 3 (dobar) 

 96-98% 4 (vrlo dobar) 

 98-100% 5 (izvrstan) 

Primjer grupnog zadatka (projekta) ili seminara ili vježbi Ishod učenja koji se provjerava 

  

Primjer kolokvija Ishod učenja koji se provjerava 

  

Primjer pitanja na usmenom ispitu Ishod učenja koji se provjerava 

  

O
b
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at
a Nazočnost nastavi  (u postotcima) 

Oblik nastave Redovni studenti Izvanredni studenti 

Predavanja 75%  

Vježbe 75%  

Evidencija nazočnosti Obrasci evidencije nazočnosti studenata na nastavi 

Uvjeti za dobivanje potpisa (nabrojati): 

Redovito pohađanje, priprema i aktivno sudjelovanje na nastavi 

Raspored održavanja kolokvija i ispita 

K
o

lo
k

vi
ji

 redni broj kolokvija 

redni broj kolokvija 
 

tjedan nastave 

1. 4. 



 
 

2. 7. 

3. 12. 

 4. 15. 

   

   

   

Is
p

it
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rokovi vrsta ispita datum održavanja ispita 

Prvi 
pismeni lipanj 

usmeni lipanj 

Drugi 
pismeni lipanj 

usmeni lipanj 

Treći  
pismeni rujan 

usmeni rujan 

Četvrti 
pismeni rujan 

usmeni rujan 

 

 

Konzultacije 

dan u tjednu vrijeme održavanja mjesto održavanja 

utorak 16-18 sati ured nastavnika 

Kontakt informacije 

tserreqi@unizd.hr  
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