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Studij: Prediplomski dvopredmetni sveučilišni studij 
Grčki jezik i književnost 

Godina 
studija:  

1. 

Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar 

 Grčke jezične vježbe I 2 zimski 

Akademska 
godina: 

2015./16. 
Jezik 
izvođenja: 

 
Hrvatski 

Razina 
ishoda 
učenja: 

6 

Status predmeta  Izborni 

Preduvjet upisa:  Nema 

Nositelj: dr. sc. Zvonko Liović 

Izvoditelji: dr. sc. Zvonko Liović 

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: Predmet je izborni, a prati obvezni predmet Grčki jezik I u ciljevima i u sadržaju. 

Opis predmeta  
po cjelinama:  

Cjelina: 

I. CJELINA: Vježbe pisanja, čitanja i naglašavanja grčkih riječi 

II. CJELINA: Vježbe – Deklinacije, prevođenje rečenica i kraćih tekstova, prezentska osnova 
tematskih glagola 

III. CJELINA: Vježbe – brojevi, komparacija pridjeva i priloga, zamjenice, prevođenje 

 

Izvođenje sadržaja predmeta po tjednima 
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                                                                          Vježbe 

Tema Sati 

1 I. Uvodni sat 2 

2 I. Vježbe čitanja i naglašavanja 2 

3 I. Vježbe čitanja i naglašavanja 2 

4 II. a-deklinacija - vježbe 2 

5 II. a-deklinacija (nastavak) - vježbe 2 

6 II. o-deklinacija - vježbe 2 

7 II. o-deklinacija (nastavak) i pridjevi o- i a- deklinacije 2 

8 II. treća deklinacija (pregled i konsonantske osnove) 2 

9 II. treća deklinacija (konsonantske osnove 2) 2 

10 II. treća deklinacija (vokalske osnove) 2 

11 II. treća deklinacija (zaključak) 2 

12 III. pridjevi i prilozi - tvorba i stupnjevanje 2 

13 III. brojevi i zamjenice 2 
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14 III. zamjenice (zaključak) 2 

15  zaključna razmatranja i upute 2 
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Obvezna: 

Gramatika: 

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

 Sabadoš, Sironić, Zmajlović, Grčka vježbenica, bilo koje izdanje 

 Plutarh, izbor iz Rimskih pitanja 

Dopunska: 

Gramatike: 

 Musić - Majnarić, Gramatika grčkoga jezika, ŠK, 2004. 

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

Pripremni 
materijali: 

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

Dodatni materijali koji se donose 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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 Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni: 

 primijeniti pravila o pisanju, čitanju i naglašavanju grčkih riječi 
 razlikovati i raščlaniti morfološke oblike deklinacijskog sustava prema osnovi i nastavku 
 usporediti osobitosti grčkoga deklinacijskoga sustava s onima hrvatskoga i latinskoga jezika 
 analizirati i prevoditi grčke rečenice na hrvatski i obrnuto 
 razviti i upotrijebiti grčki vokabular 

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 

Aktivnost na predavanjima 15 10 

Domaće zadaće 0 0 

Usmeni ispit 1 20 

Kolokvij* 2 50* 

Pismeni ispit 1 70 

Ukupno 15 100 

* Tijekom semestra studenti su dužni pisati dva kolokvija. Studenti koji pozitivno riješe kolokvije oslobođeni su 
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pismenog ispita. 

Formiranje ocjene U postotku (od – do) Ocjena 

 0 – 74 1 (nedovoljan) 

 75 – 81 2 (dovoljan) 

 82 – 88 3 (dobar) 

 89 – 94 4 (vrlo dobar) 

 95 –100 5 (izvrstan) 

Primjer vježbi Ishod učenja koji se provjerava 
I. Poštujući pravila o naglašavanju stavi odgovarajući naglasak na imenice. 

çfšleia - wfeleiaj, wfeleiv, wfeleian, wfeleiaij 
¥nqrwpoj - ¢nqrwpou, anqrwpJ, anqrwpon, anqrwpe 

Primjena pravila o naglašavanju grčkih riječi 

Primjer kolokvija / ispita Ishod učenja koji se provjerava 
III. Napiši zadane oblike kao i oblike kako se nalaze u rječniku. 

1. l. pl.  ind. prez. akt. kažnjavati   

g. sg.  besmrtna slava   
 

Razvijanje i upotreba grčkoga vokabulara u skladu s 
grčkim deklinacijskim i konjugacijskim sustavom  
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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
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 redni broj kolokvija 

redni broj kolokvija 
 

tjedan nastave 

1. 7. 

2. 15. 

Is
p
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rokovi vrsta ispita datum održavanja ispita 

Prvi 
pismeni 3. veljače 2017. 

usmeni prema dogovoru 

Drugi 
pismeni 17. veljače 2017 

usmeni prema dogovoru 

Treći  
pismeni prema dogovoru 

usmeni prema dogovoru 

Četvrti 
pismeni prema dogovoru 

usmeni prema dogovoru 

 

Konzultacije 

dan u tjednu vrijeme održavanja mjesto održavanja 

petkom ili prema dogovoru 12 – 12:30 137 

Kontakt informacije 

zliovic@unizd.hr 

 


