
Испит из латинског језика се састоји из два дела: писмени део и усмени део 

испита: 

 

Први разред 

Писмени део задатка 

Преведи реченице: (превод се ради  45 минута уз помоћ речника) 

 

1. Barba non facit philosophum.  

2. Milites Romani multa bella gerebant.  

3. Sunt facta verbis difficiliora.  

4. Amicus certus in re incerta cernitur.  

5. Ако војнике буде водио невешти вођа, биће побеђени. 

 

Питања на усменом делу испита: 

1. Објасни појмове: деклинација, конјугација, презентска основа, 

перфекатска основа, партиципска основа, инфинитив, индикатив, 

иператив, имперфекат. 

2. Промени следеће речи (на пример): vita,  -ae, f; populus, -i, m; 

magister, -tri, m; puer, pueri, m;  homo, -inis, m; caput, -itis, n; exercitus, 

us, m; spes, -ei, f; 

Грађење компаратива и суперлатива задатог придева; на пример – 

од придева clarus, 3 – славан, а, о; 

3. Промена бројева и заменица (личних, присвојних, показних, 

односних, упитних); 

Изговор, превод и тумачење изрека по избору (најмање10 изрека), 

на пример: Veni, vidi, vici!; Amicus certus in re incerta cernitur! 

 

Литература:  

Уџбеник за први разред гимназије: Љиљана Вулићевић, Мирјана 

Маскарели; 



- Културна историја и свакодневни живот Римљана – из уџбеника; 

- Грчко-римска митологија: Драгослав Срејовић, Александрина 

Цермановић Кузмановић.  

 

Други разред 

Писмени део задатка  

Преведи реченице (превод се ради 45 минута уз помоћ речника) 

 

1. Audiatur et altera pars.  

2. Artes et litterae sunt divitiae perpetuo mansurae.  

3. Augustus carmina Vergilii cremari vetuit.  

4. Caesar e castris exiit, ut collem insideret.  

5. Сви треба да поштујемо старије.   

Или континуирани текст са латинског на српски језик, на пример: 

Socrates et adulescens 

Cum Atheniensis quidam filium ad Socratem misisset, ut indolem eius inquireret, 

paedagogusque diceret: „ Pater ad te, Socrates, misit filium, ut eum videres“, 

Socrates:  „ Loquere igitur“ , inquit, „adulescens, ut te videam“ ! 

 

 Питања на усменом делу испита: 

1. Независни конјунктив – објаснити појам, грађење, превођење, на 

примеру једног правилног и једног неправилног глагола; 

2. Глаголска имена: партицип презента, партицип перфекта пасива, 

партицип футура актива, герунд, герундив; конструкције (аблатив 

апсолутни, акузатив са инфинитивом, номинатив са инфинитивом). 

3. Зависне реченице, слагање времена; 

Изговор, превод и тумачење изрека по избору (најмање 15), на 

пример: Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio. 

Oderunt peccare boni virtutis amore. 

 



Литература: 

Уџбеник за други разред гимназије: Љиљана Вулићевић. 

- Културна историја и свакодневни живот Римљана – из уџбеника; 

- Грчко-римска митологија: Драгослав Срејовић, Александрина 

Цермановић – Кузмановић. 

 

Наставници: Данијела Јевтић, Весна Станковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


