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2. НИВО ЗНАЊА ПОТРЕБАН ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА 

ΓΡЧКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Ниво А2 Заједничког европског оквира за језике подразумева да кандидат може: 

 разумети реченице и фреквентне фразе и изразе у вези са непосредним 

окружењем и искуствима, 

 пружити основне информације о породици, куповини, локалној географији, 

професијама, итд., 

 извршити једноставне и рутинске задатке који захтевају једноставну и 

непосредну размену информација у вези са познатим појмовима и радњама, 

 путем једноставних реченица пружити информације о себи, о непосредном 

окружењу, и о основним потребама. 

 

3. САДРЖАЈ ТЕСТА НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ 

 

Тест из грчког језика има три целине. 



 Прву целину чине вежбе за проверу граматичке и лексичке компетенције 

кандидата. 

 Другу целину представља провера вештине читања текста. Провера вештине 

читања обавља се вежбама као што су одговори са вишеструким избором 

(πολλαπλή επιλογή), са понуђеним већим бројем тачних одговора, проналажење 

синонима или антонима, итд. 

 Трећу целину представља провера вештине писане продукције. Реч је о 

вођеној писаној продукцији са понуђеним речима и фразама које је неопходно 

употребити приликом писања састава до 80 речи (мејл, порука, писмо, 

честитка). Такође, у обзир могу доћи и вежбе употпуњавања. 

 
4. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ПРОГРАМ ЗА МОДЕРНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК  

 
ГРАМАТИЧКЕ ОБЛАСТИ 

 

 

 
ДЕО ПРВИ: ФОНЕТИКА 

 

1. Алфабет. 

2. Изговор. 

3. Акценат. 

4. Подела речи на слогове. 

 

ДЕО ДРУГИ: МОРФОЛОГИЈА 

 

1. Врсте речи. 

2. Променљиве и непроменљиве врсте речи. 

3. Одређени и неодређени члан. 

4. Именице и њихова подела. 

5. Именице мушког рода на: 

 -ας (πατέρας) 

 -ης (πολίτης) 



 -ος (λογαριασμός) 

 -ης, πληθ. -εις (συγγενής) 

 -εας, πληθ. -εις (φορέας) 

 -ας, πληθ. -αδες (μπακλαβάς) 

 -ης, πληθ. -ηδες (ταξιτζής) 

 -ους, πληθ. -ουδες (παππούς) 

 -ες, πληθ. -εδες (καφές). 

6. Именице женског рода на: 

 -α (μητέρα) 

 -η (κόρη) 

 -ος, πληθ. -οι (λεωφόρος) 

 -ω (Σαπφώ) 

 -η, πληθ. -εις (λέξη) 

 -α, πληθ. -αδες (γιαγιά) 

 -ου, πληθ. -ουδες (μαϊμού). 

7. Именице средњег рода на: 

 -ο (δέντρο) 

 -ι (παιδί) 

 -μα, πληθ. -ματα (μάθημα) 

 -ος, πληθ. -η (λάθος) 

 -σιμο (πλύσιμο) 

 -ξιμο (τρέξιμο) 

 -ψιμο (γράψιμο) 

 -ως (φως) 

 -ας (τέρας) 

 -ον (ενδιαφέρον) 

 -αν (σύμπαν) 

 -εν (φωνήεν) 

 -υ (βράδυ). 

8. Непроменљиве именице (сва три рода). 

9. Топоними. 



10. Pluralia tantum. 

11. Придеви и њихова подела. 

12. Придеви на: 

 -ος, -η/-α, -ο 

 -ος, -ια, -ο 

 -ής /-ύς, -ιά, -ί /-ύ 

 -ης, -α, -ικο 

 -μενος, -η,-ο 

 -ης, -ης, -ες 

 -υς, -εια, -υ 

 -ων, -ουσα, -ον. 

13. Поименичени придеви. 

14. Придев πολύς, πολλή, πολύ. 

15. Компарација придева (монолектичка, описна и неправилна). 

16. Заменице и њихова подела. 

17. Личне. 

18. Присвојне. 

19. Повратне. 

20. Одређене. 

21. Показне. 

22. Односне (анафоричне). 

23. Упитне. 

24. Неодређене. 

25. Корелативне. 

26. Бројеви и њихова подела. 

27. Основни и редни бројеви. 

28. Глаголи. 

29. Лице. 

30. Начин, време и стање. 

31. 1. и 2. конјугација. 

32. Презент. 

33. Аорист. 



34. Имперфекат. 

35. Перфекат. 

36. Плусквамперфекат. 

37. Футур трајни. 

38. Футур тренутни. 

39. Футур свршени. 

40. Индикатив. Конјунктив. Императив. 

41. Актив. Пасив. 

42. Партиципи. 

43. Неправилни глаголи. 

44. Депонентни глаголи. 

45. Прилози. 

46. Творба и компарација прилога. 

47. Предлози. 

48. Предлози са генитивом. 

49. Предлози са акузативом. 

50. Везници. 

51. Речце. 

 

ДЕО ТРЕЋИ: СИНТАКСА 

 

1. Субјекат. 

2. Објекат. 

3. Предикат. 

4. Допуне. 


