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УВОд

За вод за вредновање квалит ета образовања и васпитања, у сарадњи с 
Министарством просвете и спорта Републике Србије и уз кон сул тант ску помоћ домаћих 
и страних стручњака, израдио је 2006. године Предлог образовних стандарда за крај 
оба ве зног образовања за де сет предмета, ме ђу којима је и Српски језик. Национални 
просветни са вет Републике Србије усвојио је предложене стандарде 19. 5. 2009. године. 
До ку мент са усвојеним стандардима за свих де сет предмета са да је до сту пан и на сај-
ту За во да www.ceo.edu.rs, као и у форми штам па ног материјала (За вод за вредновање 
квалит ета образовања и васпитања, 2009).

Предлог стандарда за Српски језик дефинисао је стручни тим у ко јем су 
били наставници и професори основних и средњих шко ла, професори Филолошке 
гимназије и Филолошко г фа кул те та из Београда и стручни кон сул тант из Институ та за 
психологију (учесници су наведени на по чет ку овог Приручника).

Шта су образовни стандарди за Српски језик?

Образовни стандарди за Српски језик су искази о основним знањима и умећима 
из области Српског језика, ко ја ученици треба да стек ну до краја основ ног шко ло ва ња. 
У листу стандарда ула зе генеративна и трансферна зна ња из ове области. У Српском 
језику то су она зна ња и умећа ко ја су важна за разумевање са ме области и ко ја су од 
зна ча ја за даље шко ло ва ње, за формирање културног идентит ета, као и за сналажење у 
различитим животним ситуацијама.

За разлику од образовних циљева, који на уоп штен начин исказују оно што 
образовни систем жели да постигне шко ло ва њем, стандарди су искази о кон кретним 
постигнућима ученика, о то ме шта ученик уме да уради по сле завршене основ не шко-
ле. Сте пен остварености стандарда је мерљив, а рез ултати се мо гу пратити то ком више 
година.

У изради Предлога стандарда по шло се од важећег Пла на и програма, циљева 
на ста ве овог предмета, стручних зна ња и искус тава у настави. Стандарди нису 
прекопирани План и програм, они артикулишу темељна зна ња из области, основ ну 
структ уру. Стандарди су ситуирани не где између замисли и жеља аутора Програма и 
стварности шко ле. По што се заснивају на реалним постигнућима ученика, оба ве зно је 
да садрже захте ве који су исказани у програмима по којима се у шко ла ма ради. Ипак, 
могуће је да стандарди по ста ве и но ве зах те ве, или другачије приорите те од оних ко је 
су исказани у програмима. Стандарди су, да кле, кровни до ку мент не са мо за програм и 
уџбенике, већ и за све екстерне провере ефе ка та на ста ве. 

Међутим, треба имати у виду да тренутном верзијом до ку мен та о стандардима 
нису обухваћени неки важни захтеви из програма за Српски језик, и то пре све га из 
техничких разлога. Наиме, стручни тим добио је за да так да формулише емпиријски 
проверљиве стандарде. Начин провере дефинисан је као те стирање постигнућа ученика 
папир-оловка те стом. Мно га важна постигнућа из области Српског језика није могуће 
проверити на ова кав начин (нпр. брзину читања, спо соб ност усме ног изражавања, 
умеће во ђе ња дијалога и сл.), па је прецизно одређење ових стандарда остављено за не ку 
будућу верзију до ку мен та.
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Ка ко су развијани образовни стандарди?

Предлог образовних стандарда развијан је то ком две године у неколико фа за:
У првој фази, фази стручне процене садржаја појединих стандарда, извршен је из-

бор одговарајућих индикатора у оквиру сва ке од четири издвојене области: Веш тина 
читања и разумевање прочитаног, Писано изражавање, Граматика, лексика, народни 
и књижевни језик и Књижевност. Та кав из бор сачињен је на осно ву усво је ног, и ме-
ђу члановима тима уса гла ше ног кон цеп та о основним, базичним знањима за предмет 
Српски језик, уз по што ва ње тренутно важећих наставних програма. 

У другој фази стандарди су емпиријски проверавани то ком пробног и глав ног 
те стирања. Ова фа за била је по себ но важна у процесу израде стандарда. То ком ње-
не реализације садржаји стандарда (индикатора)  преведени су у кон кретне за дат ке, 
који су морали да бу ду прецизно и недвосмислено формулисани. Они индикатори ко-
је није било могуће преточити у за дат ке, морали су да бу ду или предефинисани, или у 
потпуности замењени.

Мерење ученичких постигнућа вршено је у два наврата: као пробно истраживање 
у 2005. години, и као глав но истраживање у 2006. години на репрез ентативном узорку 
од 1338 ученика осмог разреда. Величина узорка била је сасвим довољна да обе зб еди по-
узда ност закључивања.

Рез ултати ових те стирања омогућили су да се провери колико су предложени 
стандарди ваљани (тј. колико су прецизни, тачни и информативни), као и колико су 
изабрани задаци прикладни. На осно ву та ко добијених по да та ка стандарди су изнова 
кориговани и/или преформулисани. 

У трећој фази израде Предлога стандарда извршена је синте за стручне процене, 
резултата емпиријског истраживања и анализе упитника за наставнике. Треба 
напоменути да су предметни наставници то ком те стирања својих ученика попуњавали 
упитник у ко ме су били наведени искази за све области. Наставници су ове исказе 
вредновали на тростепеној скали: 1. зна ња и веш тине ко је треба да имају сви ученици, 
2. зна ња и веш тине ко је треба да по се ду је већи број ученика и 3. зна ња и веш тине ко је 
треба да по се ду је мањи број ученика. Одговори наставника уграђени су у ко нач ну листу 
предложених стандарда и нивоа постигнућа.

Тек по успе шном окон ча њу ове по след ње фа зе, приступило се изради финалне 
верзије Предлога стандарда.

Шта су нивои постигнућа?

Искази о стандардима приказани су у групама ко је представљају по себ не, 
хијерархијски организоване нивое постигнућа. У овом до ку мен ту дефинисана су три 
та ква нивоа. Од лу ка о броју нивоа постигнућа доноси се на осно ву расположиве грађе 
и потреба система, та ко да је број нивоа мо гао бити и већи и мањи од три. Повећање 
броја нивоа зах те ва ло би мно го додатних емпиријских провера, а отворило би и мно-
штво концепцијских питања о развојном то ку појединих испитиваних ком петенција. У 
овој, по чет ној, фази израде стандарда, три нивоа постигнућа по ка за ла су се као савладив 
за да так за све предмете који су ушли у процедуру.

Нивои постигнућа дефинисани су ком бинацијом три критеријума: 1. ста вом 
стручњака из да те области о то ме шта су базична зна ња у оквиру те области и ка ко се из 
њих изводе друга, сложенија зна ња, 2. психолошком проценом когнитивне сложености 
појединих зах те ва (за да та ка), и 3. статистичким налазима о успе ху де це у решавању 
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појединих зах те ва (за да та ка). Најкраће речено (и до не кле поједностављено), нивои 
постигнућа су и нивои тежине појединих зах те ва (и за да та ка који се на осно ву њих праве 
и користе приликом те стирања). 

Из приказане процедуре развоја стандарда ја сно је да је емпиријска провера 
стандарда имала велики утицај на дефинисање појединих нивоа постигнућа. Ипак, 
статистички критеријум није у свим случајевима био одлучујући за одређење нивоа 
на ко јем треба да бу ду поједини захтеви. Не спо соб ност ученика да до сег ну одређени 
ниво не ке од мерених способности је у неким случајевима са гле да на не као не у спех 
појединаца, већ као проблем система. У таквим случајевима, уважено је мишљење 
стручњака за област да је не ко зна ње базично и да треба да оста не на предвиђеном 
нивоу (упркос очигледно слабијим рез ултатима ко је су те стирани ученици постигли 
решавајући за да так). Такви случајеви посматрају се као радни за да так ка ко за систем 
у целини, та ко и за сва ког појединог наставника. Ипак, у већини других слу ча је ва 
узет је у обз ир очигледан не у спех ученика да одговоре на неки зах тев и та кав зах тев је 
„прекњижен“ на наредни, виши ниво.

Са ма идеја да се зна ња и умећа класификују према зна ча ју и сложености била 
је велики изазов за тим који је радио на стандардима. По себ но је зна чај но то што су 
стручњаци морали врло прецизно да операционализују сво је процене. Сва ка тврдња 
морала је бити преточена у форму кон кретних за да та ка (по могућности различитог типа) 
и проверена емпиријски.

Процес операционализације стандарда мора се наставити и у наредних неколико 
година и то на неколико начина: 1. мора се стал но повећавати корпус ваљаних за да та ка 
за мерење сте пе на у ко ме су ученици овладали појединим стандардом; 2. мора се вршити 
по сте пе но и кон тинуирано прилагођавање и повећавање нивоа зах те ва све до достизања 
оптималног нивоа. Нивои који су описани у овој публикацији са мо су по че так ду гог пу та. 
На да мо се да ћемо на том пу ту бележити успон који ће се огледати у све већој успешно сти 
ученика у до се за њу појединих стандарда. 

Стандарди се реконцептуализују сваких четири-пет година. И ови стандарди ће, 
вероватно, ускоро доживети промене. Систем се по ла ко реформише и развија, до не кле и 
под утицајем стандарда. Сваки нови до ку мент треба да систем „погура“ ма ло унапред, и 
да ма ло подигне „пречке“ ко је треба савладати и прескочити.

Ка ко су конципирани поједини нивои постигнућа?

Основни ниво постигнућа. Чине га зна ња, веш тине и способности којима је овла-
да ло 80% ученика (+/-20%). То су базична зна ња из области, темељи на којима се граде 
друга зна ња из области, као и базични принципи преносиви на широк круг ситуација. 
Најчешће су на основни ниво сме ште на елементарна зна ња, али по не кад су ту и 
сложена, теже савладива зна ња (ако су зна чај на за област). Било би ве о ма погрешно на 
овај ниво сместити са мо чињенична зна ња. Важно је да се већ на основ ном нивоу на-
ђу и не ка важна кон цеп ту ал на, процедурална и кондиционална зна ња. Најкраће речено, 
ов де је сме ште но оно што би требало да зна сваки ученик ка да изађе из основ не шко ле 
(другачије речено, оно без че га ученик не би требало да добије све до чан ство о завршеној 
основ ној школи).

Средњи ниво. Чине га зна ња којима је овла да ло 50% ученика (+/-20%), од но сно, 
то су зна ња којима су овладали сви просечно успешни ученици. Највећи број наших за-
да та ка ситуиран је управо на овом нивоу – за ње га је било нај лак ше смислити за дат ке 
и при њиховом формулисању се нај ма ње грешило у проценама колико ће их ученика 
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успе шно решити. С друге стране, овај ниво је најтеже концепцијски одредити управо 
због велике разнородности постигнућа ко ја су на ње га сме ште на. Да кле, средњи ниво 
дефинисан је пре све га статистички, према просечном постигнућу ученика. 

Напредни ниво постигнућа. Чине га зна ња којима је овла да ло 20% ученика 
(+/-10%). Ту су сме ште на зна ња ко ја су важна за на ста вак ака дем ског образовања 
(пре све га у гимназијама и другим шко ла ма општ е образовног типа). По правилу су то 
сложенија зна ња ко ја подразумевају ангажовање виших сазнајних способности ученика 
(анализа, синте за, вредновање, процењивање, решавање проблема и сл.). Ипак, на овом 
нивоу мо гу се наћи и једноставнија зна ња ко ја су показатељ дубљег по зна ва ња не ке 
области, као што су по зна ва ње специфичне стручне терминологије и сл., од но сно зна-
ња претежно ака дем ског типа. Најкраће речено, ов де је сме ште но оно што би требало да 
зна ју најобавештенији и најуспешнији ученици.

Стандарди су организовани кумулативно. Виши нивои зна ња подразумевају 
овла да ност садржајима са претходних нивоа. На пример, средњи ниво подразумева 
овла да ност  постигнућима са основ ног нивоа, а у напредни ниво укључено је и све са 
средњег и основ ног нивоа. Другим речима, оче ку је се да ће ученик који решава за дат ке с 
напредног нивоа умети да реши и за да та ке са средњег и основ ног нивоа.

Стандарди су намењени свим ученицима. И онима који имају теш коћа са уче-
њем, и онима који све с лакоћом са вла да ва ју. У овом до ку мен ту нису приказане могуће 
примене стандарда за де цу са посебним потребама. За са да је остављено наставницима 
који раде с њима да, ослањајући се на сво је професионално искус тво, од лу че на који ће 
начин модификовати предложене стандарде. Модификовање стандарда за рад са овом 
категоријом де це, са ве о ма израженим индивидалним разликама, је дан је од првих 
за да та ка за наредни период, ка ко би се и овој деци омогућило да остваре свој пун 
потенцијал.

Ка ко су организовани стандарди за Српски језик?

Образовни стандарди концепцијски су засновани на зна њу о језику и на зна њу о 
усва ја њу матерњег језика. Област Српски језик у до ку мен ту о стандардима подељена 
је на пет посебних (под)области: 1. Веш тина читања и разумевања прочитаног, 2. 
Писано изражавање, 3. Граматика, лексика, народни и књижевни језик, 4. Књижевност 
и 5. Усме но изражавање. Међутим, на гла ша ва мо да и поред распоређивања стандарда 
по областима, стандарде треба разу мети у њиховом ме ђу соб ном прожимању. За прве 
четири области формулисани су искази стандарда и ти искази емпиријски су проверени 
(видети одељак Ка ко су развијани образовни стандарди). Област Усме но изражавање 
није развијена по нивоима по што би провера исказа који се од но се на ову област захте-
ва ла сасвим другачије истраживање. Овом приликом морали смо се одрећи та кве 
провере, али ја сно је да што пре треба развити исказе по нивоима и за ову (под)област 
Српског језика.

Је дан мањи број исказа из осталих подобласти та ко ђе није било могуће проверити 
папир-олов ка те стом. Ипак, и такви искази укључени су у до ку мент због великог зна-
ча ја за област, али су у до ку мен ту означени зв ездицом (*). Да кле, сви искази који нису 
означени зв ездицом, емпиријски су проверени.

У то ку рада на дефинисању стандарда по себ на пажња посвећена је областима 
Вештина читања и разумевање прочитаног и Писано изражавање. Савремено поимање 
писмености подразумева бројне и разноврсне видове употребе језика, укључујући и 
оне којима је у наставним програмима дат ограничен простор. Поред читања и писања, 
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мислимо и на усме но изражавање, као сушт инску осно ву комуникације, ко ја поред 
говорења укључује и културу слу ша ња.

Спо соб ност за разумевање прочитаног тек ста нео п хо дан је предуслов за функцио-
нално интегрисање зна ња и веш тина у другим језичким областима, али и за оста ле на-
уч не дисциплине и свакодневни живот сва ког појединца. Спо соб ност за разумевање 
прочитаног испитивали смо на тек стовима различите природе и на ме не. Сматрамо да је 
ве о ма важно укључити у на ста ву Српског језика што разноврсније типове тек сто ва, ка-
ко је то и на зна че но у програмима − али је недовољно кон цеп ту ал но разрађено.

Рез ултати истраживања стандарда у на шој, а и у другим областима, потврдили су 
да спо соб ност читања (од но сно разумевање прочитаног) зна чај но утиче на општ и успех 
ученика на те сту. Постигнућа су слабија за то што ученици то ком читања не обраћају 
пажњу на сушт ину зах те ва (за дат ка), у за дат ку не препознају кључне речи, не уоча ва ју 
шта је битно, или не успостављају ве зу између узрока и последице. Ученички одговори 
потврдили су претп оставке стручног тима да је лак ше препознати праву информацију, 
не го је са мо стал но формулисати. Ма шта желели да испитамо, треба имати на уму да 
разумевање написанe инструкције представља за да так за се бе. Од типа инструкције и 
облика за дат ка че сто зависи и тежина за дат ка, те и одговор ученика. 

У области Писано изражавање поједине стандарде, као што је састављање ја-
сне, логичне, граматички исправне и стилски корект не реченице, испитали смо не 
кроз по се бан за да так, већ кроз писање тек сто ва различитог типа и жанра. По зна ва ње 
правописних правила испитано је дирек тно, преко посебних за да та ка, и индиректно - 
писањем поменутих тек сто ва. Подаци по ка зу ју да су ученици успешнији у директним 
питањима, не го у примени правила у соп стве ном писању. Та ко ђе, запажено је да извесна 
правописна правила (као што је писање бројева словима) ученици не по зна ју довољно, 
иако је то градиво нижих разреда, док употребу за пе те у зависним реченицама или 
уз умет ну те речи по зна ју боље не го што смо предвидели. То, ипак, није био довољан 
разлог да променимо ниво ових стандарда, од но сно да их ставимо на виши или нижи 
ниво, будући да и наставни  програм, и на ше школ ско искус тво, по ка зу ју да су то заиста 
захтеви нижег, од но сно вишег реда.

Област Граматика, лексика, народни и књижевни језик подељена је на на ве де-
не подобласти. Иако смо по след њу по до бласт предвидели са мо за први, основни ниво 
(основни подаци о књижевном језику, дијалек тима, језицима националних мањина, 
првим писаним споменицима, Ћирилу и Методију, Ву ку Караџићу), сви задаци из те 
подобласти показали су се као задаци са трећег нивоа. Стручни тим је, упркос оваквим 
рез ултатима, проценио да су то основ на зна ња ко ја ученик треба да по не се из осно-
вне шко ле, па су ти захтеви, без обз ира на ученичка постигнућа, задржани на првом 
нивоу. Та ко ђе, и у подобласти Граматика рез ултати потврђују очекивање да су питања 
отвореног типа (у којима ученици морају са мо стал но да именују неки граматички по-
јам) тежа не го питања у којима се тражи са мо препознавање одговарајућег граматичког 
пој ма ме ђу више понуђених. Став стручног тима био је да је важније да ученици покажу 
функционална зна ња из граматике, не го ерудицију у по зна ва њу стручне терминологије.

У области Књижевност имплицитно су дефинисане три подобласти: по зна ва-
ње оба ве зне лек тире, по зна ва ње књижевнотеоријских пој мо ва и спо соб ност ту ма че ња 
књижевноуметничког тек ста. Закључци о нивоима ученичких постигнућа, до којих смо 
дошли по сле анализе рез ултата добијених на те стирањима, показали су да се чињенична 
зна ња као што су препознавање и одређивање књижевнотеоријских пој мо ва и стилских 
фигура, препознавање књижевног опу са појединих писаца, препознавање де ла и епо-
хе у ко јој је де ло на ста ло, сврставају на други (ређе први) ниво, док је именовање тих 
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пој мо ва стандард вишег нивоа. Занимљиво је да по зна тост де ла није битно утицала на 
постигнућа ученика у одређивању те ме, идеје, карак теристике лика, ста ва писца и сл. 
(другим речима, ученици су под јед на ко успешни у разумевању и анализи де ла из оба-
везне лек тире и непознатих де ла). Исто та ко, различите провере разумевања прочитаног 
да ле су исте рез ултате било да су ученици решавали за дат ке који се од но се на књижевне, 
било на некњижевне тек сто ве (на пример, било је лак ше пронаћи тражену информацију 
у тек сту, не го исказати и аргументовати свој став у од но су на по ну ђе ну тврдњу). 

За што су нам стандарди потребни?

То ком израде образовних стандарда за Српски језик били смо мотивисани 
веровањем да су стандарди потребни ка ко би се ученици што боље припремили за 
изазове ка ко садашњо сти, та ко и будућности. Промене у друш тву и убрзани развој 
технологија до но се велике новине у начину на који комуницирамо и користимо језик. 
Ученици треба да бу ду спремни да испуне све зах те ве до ба у ко ме живе. 

Савремени образовни системи развијају се у правцу све веће децентрализације 
(иако има и из уз етака). Та кав правац развоја у скла ду је са досадашњим налазима из 
области психологије образовања и педагогије који по ка зу ју да се до истог образовног 
циља може стићи на различите начине. За наставника је важно да са својим ученицима 
стигне на циљ. Ка ко, којим пу тем ће ићи, ка кве ће све од лу ке на том пу ту донети, и ко је 
ће све промене и прилагођавања направити – то су важне професионалне од лу ке ко-
је доноси сам наставник. Наставник има сло бо ду да примењује разноврсне методичко-
дидак тичке по ступ ке и ове по ступ ке стандарди не прописују. Напротив, наставник 
сам, на осно ву свог зна ња и искус тва бира најадекватније ме то де за остварење циљева 
и за да та ка на став ног предмета. Оно што није у ман да ту наставника је су циљеви и 
нормирани рез ултати уче ња (образовни стандарди). Важно је да сви у систему зна-
ју шта се од њих оче ку је, ку да треба да стигну и ко јом брзином треба да напредују. На 
ова питања одговоре да ју образовни стандарди. Пожељни и очекивани рез ултати уче ња 
нису тај на, већ су доступни свима. Они су показатељи успе ха. Ка да имамо формулисане 
и прихваћене образовне стандарде, наставник је сло бо дан да у скла ду са потребама 
својих ученика бира не са мо ме то де рада, већ и уџбенике (који ће омогућити ученицима 
да брже, боље и потпуније остваре образовне стандарде), временску организацију 
процеса уче ња и све друго што је битно за процес уче ња и лични развој де те та.

Школ ска, национална и интернационална те стирања ко ја ће убудуће пратити ефек-
те образовања засниваће се у највећој мери на захтевима формулисаним у стандардима. 
Искус тва из образовних система који већ го то во две деценије имају успостављене 
стандарде, по ка зу ју да стандарди доприносе ујед на ча ва њу квалит ета функционисања 
образовног система, ка ко на националном, та ко и на интернационалном нивоу. 
Примена образовних стандарда помаже да се постигне већа ефикасност система, бољи 
квалитет рада и објект ивније вредновање постигнутих рез ултата. Тај утицај видљив је и 
на нивоу редовног школ ског оцењивања зна ња (јер омогућује примереније и усклађеније 
оцењивање унутар истог образовног система).

Издавачима уџбеника стандарди омогућују трагање за новим приступима градиву, 
смелије преструкт урирање програмских садржаја, као и развијање алтернативних 
огледних приступа градиву. Све то је легитимно уколико води ка остварењу исхода који 
су описани у стандардима.

Стандарди помажу и укључивање родитеља и самих ученика као партнера у 
образовном процесу. У идеалном слу ча ју, стандарди су формулисани на та кав начин 
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да омогућавају самовредновање рез ултата уче ња од стране ученика, што је образовни 
исход од непроцењивог зна ча ја.

Стандарди који се утемељују на емпиријским подацима, национална истраживања 
и национална и интернационална те стирања да ју емпиријске по дат ке потребне за 
планирање развоја образовног система (за креирање образовне политике). Искус тво 
по ка зу је да је ова врста утемељивања образовне политике најбољи облик управљања 
образовним системом. 

Стручни тим за предмет Српски језик на да се да ће предложени стандарди, 
уколико бу ду општ еприхваћени у на став ној пракси, бити схваћени као алат који треба 
да по мог не ученицима у напредовању, наставницима у објект ивнијем оцењивању и 
побољшању организације на ста ве, родитељима у праћењу постигнућа сво је де це и, 
једног да на, и са мој деци у разумевању шта то одрасли од њих оче ку ју.





ОбРазОВНи СтаНдаРди 
за кРај ОбаВезНОг 

ОбРазОВања

СРпСки језик





17

СРПСКИ ЈЕЗИК

Oбразовни стандарди за крај оба ве зног образовања

Српски језик

Образовни стан дар ди де фи ни са ни су за сле де ће обла сти:

ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ•	
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ•	
ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК •	
КЊИЖЕВ•	 НОСТ

У образовне стандарде, по сле одговарајућих испитивања и одређивања нивоа, 
треба укључити и област УСМЕ НО ИЗРАЖАВАЊЕ. Као осно ва за дефинисање 
стандарда у тој области може послужити следећи списак зна ња и уме ња: правилно 
изговара гла со ве; по шту је књижевнојезичку норму у говору; изражајно чита уметнички 
текст обрађен у настави и изражајно ка зу је на у чен текст; препричава текст без 
сажимања или са сажимaњем; зна да исприча о стварном или измишљеном до га ђа-
ју, у првом или трећем лицу, пошт ујући изворну хронологију или ретроспекти вно; уме 
усме но да обавести не ко га о не че му и опише не што (да усме но сачини експ озиторни и 
дескриптивни текст); уме да уче ству је у расправи; уме да формулише сво је мишљење 
и да га јав но искаже; има изграђену културу комуникације (културу соп стве ног 
изражавања, као и слу ша ња и по што ва ња ту ђег мишљења).

Стандарде обележене зв ездицом није било могуће те стирати задацима, или нису 
те стирани у овом истраживању.
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на oсновном нивоу.

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
разуме текст (ћирилични и латинични) који  чита наглас и у себиCJ.1.1.1. 
разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди св рху текс та: CJ.1.1.2. 
експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), 
аргументација, пропаганда 1*
препознаје различите функционалне стилове на једноставним примеримаCJ.1.1.3. 
разлику је ос но вне де лове текста и к њиге (нас ло в, наднас ло в, поднаслов, CJ.1.1.4. 
основни текст, погл авље, п асу с, фуснота, садржај, предговор, поговор); 
препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени  део текста 
проналази и издва ја основне информациј е из текста према датим CJ.1.1.5. 
критеријумима 
рaзлику је у тексту битно од небитн ог, главно од споредног CJ.1.1.6. 
повезује информације и и деје изне те у текс ту, у очава јасно иска за не односе CJ.1.1.7. 
(временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди зак ључ ак 
заснован на једноставн ијем тексту 
 чи та ј едноставне нелине арн е елем енте те кст а: лег ен де, табеле, дијаграме и CJ.1.1.8. 
графиконе 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)CJ.1.2.1. 
саставља разумљиву, граматички исправну реченицу CJ.1.2.2. 
саст ав ља  једноста ван експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме CJ.1.2.3. 
да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 
уме да преприча текст CJ.1.2.4. 
свој језик прилагођава медијуму изражавањаCJ.1.2.5. * (го во ру, односно писању), 
теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке 
варијетете (формални или неформални) 
влада основним жанровима писане комуникације: саставља пи смо; попуњава CJ.1.2.6. 
различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школ и  и с вакодневном 
животу
зна да се служи Правопис ом (школским издањем)CJ.1.2.7. *
примењује правописну норму  (из сваке правописне области) у једноставним CJ.1.2.8. 
примерима 
има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику CJ.1.2.9. 
дискриминације и говору мржње*

1 У стандарде су укључени и они који овом приликом нису испитани. Они су обележени звездицом.
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3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
зна особи не  и врсте гласова; д ел и реч на слогове у једноставнијим CJ.1.3.1. 
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним 
променама
уочава разлику између књижевне и  некњижевне акцентуацијеCJ.1.3.2. * 
одређује место  ре ченичног акцента у једноставним примеримаCJ.1.3.3. 
препознаје врсте р ечи; зна основне граматичке категорије променљивих CJ.1.3.4. 
речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи 
разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради  р еч пре ма  CJ.1.3.5. 
задатом з начењу на основу постојећи х  творбених модела 
препознаје синтаксичке јединице (реч, синт агму, предикатску реченицу и CJ.1.3.6. 
комуникативну реченицу)
р азликује основне врсте независних  р ечен ица (обавештајн е,  уп итне, CJ.1.3.7. 
заповедне) 
одређује реченичн е и си нт агматске чланове у  типичним (школским) CJ.1.3.8. 
примерима
правилно употребљава падеже у реченици и синтагмиCJ.1.3.9. 
правилно у пот ребљава глаголске облике  (осим имперфекта) CJ.1.3.10. 
препоз наје бирократски језик као непожељан начин изражавањаCJ.1.3.11. *

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица: 
познаје основ не  лексич ке  пој аве: једно значност и вишезначнос т речи; основ-CJ.1.3.12. 
не  лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору* као 
лексички механизам
препознаје  р азличи та значења вишез начних речи које се употре бља вају у CJ.1.3.13. 
к онте ксту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.) 
зна значења речи и фразеологизама који се употр ебљ авају у  ко нтек сту CJ.1.3.14. 
свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и о них који се често 
 јављају  у школским текстовима (у у џбеницима, тек стовима из лектире и сл.) 
одређује значења непознатих речи и  израза на осн ову  њиховог саст ава  и/или CJ.1.3.15. 
 контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
служи се речницима, приручницима и енциклопедијамаCJ.1.3.16. 

У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица:
р азликује појмове књижевног и народног јез ика;  зна  основне податке о CJ.1.3.17. 
развоју књижевног језика к од  С рба (од  почетака до данас)
зна  основне податке о порек лу и дијалекатској разуђености српског језика CJ.1.3.18. 
зна  основне податке о језицима националних мањина CJ.1.3.19. 
има позитиван став  према дијалект има (свом и туђем)CJ.1.3.20. *
разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични развојCJ.1.3.21. * 
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4. КЊИЖЕВНОСТ 

У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
повезује наслове про читаних књижевних дела (предвиђених пр ограмима од CJ.1.4.1. 
V до VIII разреда) са и менима аутора тих дела
разликује типове  књижевно г стваралаштва (усмена и ауторска књижевност)CJ.1.4.2. 
разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драмуCJ.1.4.3. 
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и десетерац)CJ.1.4.4. 
препознаје различите облике казивања у књ ижевноуметничком тексту: CJ.1.4.5. 
нарација, дескр ип ција, дијалог и монолог
препознаје постојање стилских фигура у књ ижевноумет ничком тексту CJ.1.4.6. 
(е пите т,  поређење, ономато пеја)
уочава битне елементе књ ижевноуметничк ог тек ст а: мотив, тему,  фабулу, CJ.1.4.7. 
време и место радње, лик...
има изграђену потребу за читањем књ иже вноуметн ичк их текстова и поштује CJ.1.4.8. 
национално, књи жев но и уметничко на сл еђе*
с пособан је за естетски до живљај уметничких делаCJ.1.4.9. *
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ CJ.2.1.1. 
(ради брзог налажења одређених и нформација); читање „с  оловком у 
руци“ (ради учења, ра ди  и звршавања различитих задатака, ради решавања 
проблема); читање  рад и уживања* 
поз нај е врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко CJ.2.1.2. 
приповедање, расправа, реклама)
препознаје и изд ваја језичка средства карактеристична за различите CJ.2.1.3. 
функционалне стилове 
разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и CJ.2.1.4. 
библиографију и уме њима да се користи
проналази, издваја и упоређује и нформације из два краћа текста или више CJ.2.1.5. 
њих (према датим критеријумима) 
разликује чи њеницу од коментара, објективност од пристрасности и CJ.2.1.6. 
пропаганде на једноставним примерима
препознаје с тав аутора неуметничког текста и разл ик ује га  од друга чијих CJ.2.1.7. 
с тавова изнетих у тексту 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и CJ.2.2.1. 
кохерентан
с ас тавља вест, реферат и извештај CJ.2.2.2. 
пише резиме краћ ег и/или једноставнијег  текстаCJ.2.2.3. 
зна основне особине говорног и писаног језикаCJ.2.2.4. *
зна правописну норму  и  пр имењује је у већини случајева CJ.2.2.5. 
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3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
одређу је место акце нт а у  речи; зна основна правила акценатс ке  норме CJ.2.3.1. 
препозн аје  гласовне промене CJ.2.3.2. 
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди о бли к CJ.2.3.3. 
проме нљиве речи
познаје основне  на чине гр ађења речи (извођење, слагање, комбинована CJ.2.3.4. 
творба, претварање)
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагм и, независних и CJ.2.3.5. 
зависних предикатских реченица)
одр еђ ује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим п римери ма CJ.2.3.6. 
препознаје главна значења падежа у синтагми и р ечениц и  CJ.2.3.7. 
препознаје главна значења и функције глаголских облика CJ.2.3.8. 

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
познаје метонимијуCJ.2.3.9. * као лек си чки механизам
зна значења речи и фра зеологиз ама који се јављају у школс ким текстовима  CJ.2.3.10. 
(у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.),  као и литерарним и медијским 
текстовима намењеним младима, и правилно их уп от ребљава 
одређује значењ а непознатих  реч и и израза на  ос нову њих овог састава и/или CJ.2.3.11. 
контекста у коме су употребљени (сложенији примери)

4. КЊИЖЕВНОСТ

У области књижеВНОСт ученик/ученица:
повезује дело из  обавезне  ле ктире са временом у  којем је настало и са CJ.2.4.1. 
временом које се узима  з а  оквир  припов едања
по везује наслов дела из обавезн е лектире и род, врсту и лик из дела; CJ.2.4.2. 
препознаје  род и врс ту књ иж ев ноуметничког дела  на основу одломака, 
ликова, карактеристичних ситуа ција
разлик у је лирско-епске врсте (баладу, поему)CJ.2.4.3. 
разликује књи жевнонаучне врсте: биографију, аутоб ио графију, дневник  и CJ.2.4.4. 
путопис и научно-популарне текстове
препознаје и разликује одређене (тражене) стилске  фигуре у књижевноуме-CJ.2.4.5. 
тничком тексту (персонификација, хи пербола, градација, метафора, 
контраст)
одређује мотиве , идеје, композицију, форму, карактеристике лика CJ.2.4.6. 
(психолошк е,  со циоло шк е,  етичке) и њихову међусобну повезаност
разликује облике  казивања у књижевноуметничком т ек сту: приповедање , CJ.2.4.7. 
 описивање, монолог/унутраш њи монолог, дијалог
уочава разлик у између препричавања и анализе делаCJ.2.4.8. 
уме да води дневник о прочитаним књигамаCJ.2.4.9. *
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Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на напредном нивоу.

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ученик/ученица:
проналази, издва ја и упоређује информ ације из два дужa текстa сложеније CJ.3.1.1. 
структуре или више њих (према датим критеријумима) 
издваја кључне речи  и резимира текст CJ.3.1.2. 
издваја из  текста аргументе у прилог некој тези (ставу) ил и а рг ументе CJ.3.1.3. 
против ње; и зводи закључке засноване на сложенијем тексту 
чита  и тумачи  сложеније  нел инеарн е  елементе текста: вишеструке CJ.3.1.4. 
легенде, табеле, дијаграме и графиконе 

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
организује  т екст у логичне и правилно  распоређ ене пасус е;  од ређује CJ.3.2.1. 
приклад ан наслов тексту и поднаслове деловима текста 
саставља аргументативни текстCJ.3.2.2. 
пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и CJ.3.2.3. 
расправу 
пише резиме дужег и /или  сложенијег текста CJ.3.2.4. 
зна и доследно примењује правописну нормуCJ.3.2.5. 

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица: 
дели реч на слог ове  у сло жен ијим случајевима CJ.3.3.1. 
познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује) CJ.3.3.2. 
зна и у свом говору  пр имењујеCJ.3.3.3. * акценатску норму 
познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и CJ.3.3.4. 
подврстама речи и њихо вим  граматичким категоријама 
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте  синтагми, CJ.3.3.5. 
независних и зав исн их пред икатск их  реченица) 
по знаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика (уме да CJ.3.3.6. 
их објасни и зна терминологију у вези с њима)

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
уме да одред и значења непо зна тих реч и и  израза  на основу њиховог састава, CJ.3.3.7. 
ко нтекста у коме су употребљени, или на  ос нову њиховог порекла 
зна значења ре чи и фразеологизама у научнопопуларним текстовима, CJ.3.3.8. 
намењеним младима, и правилно их употребљава 
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4. КЊИЖЕВНОСТ

У облас ти КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
наво ди  н аслов дела, аутор а, род и врсту  на основу одломака, ликова, CJ.3.4.1. 
карактеристичних тема и мотива
издва ја основне  одлике књижевних родова и врста у  конкретном текс туCJ.3.4.2. 
разликује ау тора дела од лирског субјекта и приповедача у делуCJ.3.4.3. 
проналази и именује стилске  фигуре; одређује функцију стилских фигура у CJ.3.4.4. 
тексту
одређује и именује врс ту  стиха и строфеCJ.3.4.5. 
тумачи различите елеме нте к њижевноуметничког дела позивајући се  на само CJ.3.4.6. 
д ело
изражава свој став о конкретно м  де лу и аргументовано га об раз лажеCJ.3.4.7. 
повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се обрађују CJ.3.4.8. 
у настави*



пРилОг 1
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пРилОг 1: Примери за да та ка по областима

Област: Веш тина читања и разумевање прочитаног 

1.
основни ниво

Ученик/ученица:
по ве зу је информације и идеје изн ете у тек сту, уоча ва ја-
сно исказане од но се (временски след, средство – циљ, 
узрок – последица, и сл.) и изводи закључак за сно ван на 
једноставнијем тек сту.

СЈ.1.1.7. 

Пажљиво прочитај од ло мак из књиге Моји изуми Николе Те сле.

Че сто су ме људи, ко је је то занимало, питали ка ко сам и ка да по чео да се 
бавим изумитељством. То се догодило ова ко. 

Је дан од другова с којима сам се играо добио је прибор за пе ца ње, што је 
изазвало право уз бу ђе ње у се лу, и следећег јутра су сви кренули у лов на жабе. 
Једино сам ја остао сам и на пу штен по што сам се по сва ђао са тим де ча ком. Никада 
раније нисам видео праву удицу и замишљао сам је као не што чу де сно, не што што 
има нарочита свој ства и оча ја вао сам што и ја нисам са осталима. Одлучио сам да 
не ка ко прибавим комадић гво зде не жице, помоћу два ка ме на зашиљио сам њен врх 
на јед ном крају, савио је у одговарајући облик и причврстио за јак ка нап. По том 
сам исекао ду га чак штап, на шао неколико ма ма ца и сишао до по то ка где је било 
мно штво жаба. Ниједну нисам ус пео да уловим и скоро сам се обесхрабрио, ка да 
ми је синула идеја да празну удицу зањишем испред жабе ко ја је се де ла на па њу. 
У по чет ку се ма ло уплашила, али ма ло-по ма ло, очи су јој се закрвавиле, жаба се 
на ду ла, удвостручила сво ју величину и прождрљиво загризла удицу. Од мах сам 
је изв укао. Поновио сам, радостан, исти по сту пак више пу та и ме то да се по ка за-
ла непогрешивом. Ка да су моји другови, који упркос доброј опреми нису ниш та 
уловили, дошли до ме не, позеленели су од зависти. 

Ду го сам чу вао сво ју тај ну, док ко нач но нисам пред божићним расположењем 
попустио. По сле то га, сваки де чак је мо гао учинити то исто, па је следеће ле то било 
катастрофално за жабе.

Заокружи сло во испред оног низа речи ко је озна ча ва ју расположења и осећања глав-
ног лика.

 а) усамљеност, бес, завист

 б) страх, љутња, љубав

 в) завист, оча ја ње, страх

 г) усамљеност, оча ја ње, радост
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2.
основни ниво

Ученик/ученица:
разликује основне деловe текста  и књиге (наслов, наднаслов, 
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, 
предговор, поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би 
пронашао/пронашла одређени део текста.

СЈ.1.1.4.

Пред то бом је део садржаја јед не књиге. Пажљиво га прегледај и одговори на 
питања. 

а) На којим странама можеш читати о функцијама и значењима падежа?

__________________

б) Наведи број странице на ко јој почиње текст о вокативу.

__________________
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3.
основни ниво

Ученик/ученица:
чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, 
дијаграме и графиконе.

СЈ.1.1.8.

Пред то бом је део репертоара београдских позоришта за децембар.
Желео/желела си да свог мла ђег рођака од ве деш у позориште 23. 12. Напиши називе 
три представе ко је су се тог да на изводиле у позоришти ма:

 Називи представа су:

1. ________________________________________________

2. ________________________________________________

3. ________________________________________________
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4.
основни ниво

Ученик/ученица:
разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди 
сврху тек ста: експ озиција (излагање), дескрипција 
(описивање), нарација (приповедање), аргументација, 
пропаганда*.

СЈ.1.1.2.

Прочитај следећи текст и заокружи сло во испред тач ног одговора:

Мирослављево јеванђеље се излаже у соби на првом спрату Народног му зе ја 
у Београду у то ку јесени. Према пропозицијама о излагању, де ло ће бити до ступ но 
грађанима де сет да на. Снимање није дозвољено.

 Наведени текст:

 а) описује

 б) ком ентарише

 в) дефинише

 г) обавешт авa 
Заокружи сло во испред тач ног одговора.

5.
основни ниво

Ученик/ученица:
по ве зу је информације и идеје изн ете у тек сту, уоча ва ја-
сно исказане од но се (временски след, средство – циљ, 
узрок – последица, и сл.) и изводи закључак за сно ван на 
једноставнијем тек сту.

СЈ.1.1.7.

Пажљиво прочитај на ве де не реченице и утврди њихов редослед, уписујући на 
линију испред сва ке број 1, 2 или 3.

____ На кон две велике по пла ве ко је су униш тиле скоро це ло ку пан биљни фонд, 
Краљевска ботаничка ба шта је премеш тена на да на шњу локацију, на имање ко је је 
краљ Милан Обреновић наследио од свог де де Јеврема, по ко ме и да на шња ба шта 
носи име Јевремовац. 

____ Не пу не три године по сле преласка на но ву локацију, у ботаничкој баш ти 
је подигнута прва ста кле на ба шта, ко ја је та да представљала јед ну од највећих и 
најлепших стаклених ба шта у овом де лу Европе.

____ На предлог Јосифа Панчића, од лу ком Министарства просвете Краљевине  
Србије, осно ва на је Краљевска ботаничка ба шта у Београду као прва ботаничка ба-
шта у Србији, поред оба ле Ду на ва на Дорћолу.
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6.
средњи ниво

Ученик/ученица:
разликује све делове текста и  књиге, укључујући индекс, 
појмовник и библиографију и уме њима да се користи.

СЈ.2.1.4.

Пред то бом je јед на страна индекса из Граматике српског језика за основ ну шко лу. 
Пажљиво је по гле дај и одговори на постављено питање. 

Шта озна ча ва број иза пој ма у индексу?

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

 а) број параграфа у ко ме се говори о том пој му

 б) број стране на ко јој се говори о том пој му

 в) редни број пој ма у индексу

 г) број поглавља у ко ме се говори о том пој му



32

Образовни стандардиСРПСКИ ЈЕЗИК

7.
средњи ниво

Ученик/ученица:
проналази, издваја и упоређује информације из два краћа 
тек ста или више њих (према датим критеријумима).

СЈ.2.1.5.

Прочитај пажљиво на ве де не тек сто ве и одреди  шта је заједничко у њима.

текст 1
Ме двед је ме двед за то што је „ме до јед“, што је де мед. Зна се да ме двед није са-

мо ме до јед; кад не ма ме да, он је „све јед“: биљојед и ме со јед. Па ипак, ме двед је у свим 
словенским језицима на зван по ме ду, јер од све хране највише воли – мед. А у старој 
постојбини Сло ве на, та мо у шу ма ма иза Карпата, та мо је било мно го ме да.

Није са мо ме двед – ме двед. И чо ве ка по не кад на зо ву ме две дом – ако је крупан, 
или ако је груб, неспретан, трапав, трунтав и незграпан.

текст 2
Ме двед ијек. ме двјед (дијал. ијек. ме ђед) м 1. зо ол. у мн.: породица сисара Ur-

si dae, крупне звери зде па стог, незграпног те ла, гу стог кудравог крзна, ситних очију, 
малих ушију, крат ког репа и снажних канџи на прстима, чије различите врсте живе 
највише у шу ма ма Европе, Азије и Америке (у нашим крајевима мрки ме двед Ur sus 
Arc tos). 2. фиг. презр. незграпан, трапав, одн. нео те сан, ограничен, глуп чо век.

Из оба тек ста може се сазнати: 

 а) ка ко је ме двед у словенским језицима добио име

 б) на којим кон тинентима медведи да нас живе

 в) ка квог чо ве ка називамо ме две дом

 г) ко ја је омиљена храна ме две да

Заокружи сло во испред тач ног одговора.
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8.
средњи ниво

Ученик/ученица:
препознаје став аутора неуметничког тек ста и разликује га 
од другачијих ста во ва изн етих у тек сту.

СЈ.2.1.7.

Прочитај пажљиво следећи текст и одреди став аутора тек ста. 

НАСИЉЕ У ШКО ЛА МА

Не дав но је у 40 шко ла спроведено истраживање о насиљу ме ђу ученицима. 
Установљено је да у од но су жртва – насилник не уче ству је све га 58% ученика. 
Другим речима, са мо 58% ученика нису ни жртве, ни насилници. Значи, не што ма-
ње од половине ученика, тачније 42%, појављује се у „кругу насиља”, било као жртве 
било као насилници. У улози жртве насиља сувише је велики број ученика, чак 37%.

Не ке жртве су истовремено и насилници. У испитиваној групи има 8% таквих 
ученика. У тој групи, најчешћи облици насилног по на ша ња је су вређање и исмевање. 
Да кле, ови ученици на па да ју речима, не осећајући да се речима може нанети исто 
толико бо ла колико и ударцима, можда чак и више. Насилно по на ша ње ученика 
из ове групе одрасли најчешће називају несташлуцима, живахношћу и слично, 
умањујући на тај начин озб иљност насилног ак та који су ова де ца у ста њу да учине.

Ка кав је од нос аутора овог тек ста према насилном по на ша њу младих?

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

 а) Равнодушан је према насиљу младих.

 б) Занимају га даљи подаци.

 в) Забринут је.

 г) Бе сан је због насиља младих.

9.
средњи ниво

Ученик/ученица:
препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га 
од другачијих ставова изнетих у тексту.

СЈ.2.1.7.

Излажући по дат ке о насилном по на ша њу младих, аутор тек ста Насиље у шко
ла ма помиње и јед но мишљење о том проблему с којим се не слаже. Подвуци у да том 
тек сту реченицу у ко јој је изн ето то мишљење.
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10.
напредни ниво

Ученик/ученица:
проналази, издваја и упоређује информације из два дужа 
тек ста сложеније структ уре или више њих (према датим 
критеријумима).

СJ.3.1.1.

Прочитај пажљиво два тек ста различитих аутора о насилном по на ша њу 
младих у шко ла ма. Упореди њихове ста во ве о насиљу.

аутор 1:
Не дав но је у 40 шко ла спроведено истраживање о насиљу ме ђу ученицима. 

Установљено је да у од но су жртва – насилник не уче ству је све га 58% ученика. 
Другим речима, са мо 58% ученика нису ни жртве, ни насилници. Значи, не што ма-
ње од половине ученика, тачније 42%, појављује се у „кругу насиља”, било као жртве 
било као насилници. У улози жртве насиља сувише је велики број ученика, чак 37%.

Не ке жртве су истовремено и насилници. У испитиваној групи има 8% таквих 
ученика. У тој групи, најчешћи облици насилног по на ша ња је су вређање и исмевање. 
Да кле, ови ученици на па да ју речима. 

аутор 2:
Највећи број ученика изјавио је да су у то ку свог шко ло ва ња, за време на ставе 

или по сле ње, били изложени исмевању, вређању, погрдним надимцима. Наводе, 
та ко ђе, и друге непријатн ости: не у ме сно задиркивање, ширење лажи о њима, 
одвраћање других ученика да се друже с њима.

И наставници и остали запослени у школи потврђују да су вређање и ударање 
свакодневни облик насилног по на ша ња у школи. Са мо регистровање проблема 
не значи да имамо разлога да одах не мо. Напротив, ови облици насиља ла ко 
сеприкривају, ола ко схва та ју, „лак ше” под но се и „ле че”, иако мо гу бити ве о ма теш ки 
и са врло сложеним последицама.

Заокружи сло во испред тач не тврдње. 

 а) Оба аутора су са мо изнела по дат ке, без ста ва о проблему који испитују.

 б) Аутор 1 више је забринут од аутора 2.

 в) Аутор 2 више је забринут од аутора 1.

 г) Оба аутора су под јед на ко забринута због насиља у шко ла ма.
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11.
напредни ниво

Ученик/ученица:
чита и тумачи сложеније  нелинеарне еле мен те тек ста: 
више струке ле ген де, та бе ле, дијаграме и графиконе.

СJ.3.1.4.

 По гле дај пажљиво та бе лу и одговори на питања у вези са особинама гла со ва.

  

 а) Ко је су тврде предњонепчане африкате? _________________

 б) Заокружи у табели усне но-зубни безвучни глас.
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Следећи задаци испитују више образовних стандарда по што ученик прочита текст:

У јед ном днев ном листу, у рубрици На у ка и технологија, објављен је следећи чла нак.1 
Пажљиво га прочитај, а затим одговори на постављена питања.

ДЕ СЕ ТА ПЛА НЕ ТА СУН ЧЕ ВОГ СИСТЕМА?

БЕЗИМЕНА КРУПНИЈА

Од Плу то на је 700 километара дебља у струку

У углед ном на уч ном часопису „Природа“ управо је објављено да је отк ривено 
најдаље не бе ско те ло у Сун че вој породици, веће од Плу то на. Док не добије право име, 
озна че но је са УБ313. Новооткри вено те ло први пут је уоче но још 31. окт о бра 2004. 
године, али се са об ја вом није журило. Одговор на питање да ли око на ше зве зде, Сун-
ца, има или не ма де сет пла не та зависи од то га чије стручно ту ма че ње прихватите.

За званично признавање и именовање че ка се бла го слов Међународног 
удружења астронома (IAU), јединог овлашћеног да просуђује и пресуђује у оваквим 
случајевима. Пречник за го нет ног не бе ског те ла је за око 700 километара већи од 
пречника Плу то на и процењује се да износи између 2.859 и 3.094 километара. Кружи 
око Сун ца орбитом ко ја је чак 97 пу та удаљенија од Земљине орбите и саставни је 
део Куперовог по ја са начињеног од ледених оста та ка преосталих из времена стварања 
Сун че вог система. 

Из планетарног ја та је сте, али је неизвесно да ли је пла не та или планетоид. 
Астрономи се жустро споре, подсећајући нас на дав не неспоразуме шта се под пој мом 
пла не та (не) подразумева. Наиме, по сле 1992. опажено је више од хиљаду небе ских 
те ла иза пу та ње ко јом облеће Плу тон.

Иначе, потрага за де се том пла не том траје још од 1930. године. У неколико 
наврата је об зна ње но да је виђена, а по том је то оповргнуто. Прошле године је отк-
ривена и Сед на, не бе ско те ло отприлике за четвртину ма ње од Плу то на, што је не ке 
астрономе на ве ло да је прогласе пла не том. Ипак, превагнуло је мишљење да ниједно 
те ло ма ње од де ве те пла не те (Плу то на) не може да се на зо ве тим именом, тј. да бу де 
признато као пла не та.

Meђутим, још није утврђено да ли је величина не бе ског те ла довољан критеријум 
да се оно прогласи пла не том.

Астроном Мајкл Браун, из Калифорнијског институ та за технологију (САД), 
који је отк рио УБ313, ватрено се залаже да новооткри вено те ло бу де проглашено 
за пла не ту. Иако је доскора оспоравао тај ста тус чак и Плу то ну, са да је брже-боље 
разгласио: „Де се та је пронађена!“

1 Овај задатак је тестиран у главном истраживању у 2006. години пре недавног научног саопштења да Плутон 
није планета.
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12.
основни ниво

Ученик/ученица:
проналази и издваја основ не информације из тек ста, према 
датим критеријумима.

СЈ.1.1.5.

Новооткри вено не бе ско те ло има:

 а) пречник већи од Плу то но вог за око 2900 км

 б) пречник мањи од Плу то но вог за приближно јед ну четвртину

 в) пречник већи од Плу то но вог за приближно 700 км

 г) пречник већи од Плу то но вог 97 пу та.

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

13.
основни ниво

Ученик/ученица:
по ве зу је информације  и идеје изн ете у тек сту, уоча ва ја-
сно исказане од но се (временски след, средство – циљ, 
узрок – последица и сл.) и изводи закључак за сно ван на 
једноставнијем тек сту.

СЈ.1.1.7.

Куперов по јас:

	 а)	 кружи	око	Земље

	 б)	 кружи	око	Сун	ца

	 в)	 кружи	око	УБ313

	 г)	 кружи	око	Плу	то	на.

Заокружи сло во испред тач ног одговора.
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14.
основни ниво

Ученик/ученица:
повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава 
јасно исказане односе (временски след, средство – циљ, 
узрок – последица и сл.) и изводи закључак заснован на 
једноставнијем тексту.

СЈ.1.1.7

За што се сматра да Сед на није пла не та већ планетоид? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

15.
основни ниво

Ученик/ученица:
разликује основ не деловe тек ста  и књиге (на слов, над на-
слов, под на слов, основ но текст, поглавље, па сус, фу сно та, 
садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се 
садржајем да би пронашао/пронашла одређени део тек ста.

СЈ.1.1.4.

Препиши цитат из овог члан ка.

__________________________________________________________________
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16.
основни ниво

Ученик/ученица:
проналази и издваја основ не информације из тек ста, према 
датим критеријумима.

СЈ.1.1.5.

IAU је скраћеница за:

 а) Међународно удружење астролога

 б) Калифорнијски институ т за технологију

 в) Међународно удружење астронома

 г)  Међународно удружење сарадника часописа „Природа“.

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

17.
напредни ниво

Ученик/ученица:
издваја из тек ста аргументе у прилог не кој тези (ста ву) 
или аргументе против ње; изводи закључке за сно ва не на 
сложенијем тек сту.

СЈ.3.1.3.

Одговори за што је у над на сло ву овог тек ста употребљен знак питања.

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

а) За то што Међународно удружење астронома тек треба да одлучи ка ко ће се УБ313 
у ствари звати.

б) За то што је УБ313 део Куперовог по ја са на ста лог у време стварања Сун че вог 
система.

в) За то што Међународно удружење астронома тек треба да одлучи да ли је УБ313 
пла не та или планетоид.

г) За то што је прошле године отк ривена и Сед на.
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18.
напредни ниво

Ученик/ученица:
издваја из тек ста аргументе у прилог не кој тези (ста ву) 
или аргументе против ње; изводи закључке за сно ва не на 
сложенијем тек сту.

СЈ.3.1.3.

Наведи	из	тек	ста	аргумент	у	прилог	ста	ву	да	новооткри	вено	те	ло	УБ313 треба да бу-
де проглашено за пла не ту.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Област: Писано изражавање

1.
основни ниво

Ученик/ученица:
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
од но сно писању) теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијет ете (формални и 
неформални).

СJ.1.2.5.

У су бо ту је концерт популарне музичке групе. Напиши 3 до 5 реченица којима ћеш:

а) убедити наставницу Музичког васпитања да тво је одељење по ве де на концерт;

б) убедити друга да крене с то бом.

а) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

б) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2.
основни ниво

Ученик/ученица:
свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, 
од но сно писању) теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијет ете (формални и 
неформални).

СJ.1.2.5.

Да та реченица припада разговорном, неформалном стилу. Промени је та ко да се 
може употребити и у званичним, формалним ситуацијама.

Узео	сам	од	ћалета	фо	то-апарат	и	фот	ке	су	испале	супер.	

___________________________________________________________________
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3. 
основни ниво

Ученик/ученица:
примењује правописну норму (из сваке правописне 
области) у једноставним примерима.

СЈ.1.2.8. 

Заокружи сло во испред реченице ко ја је написана према правописним правилима.

 а) Говорио је не искрено са мном це ло ве че.

 б) У најбоље урађеном за дат ку није било не правилности.

 в) Плодови ко је смо убрали нису били не корисни.

 г) Сви су одустали од игре не знајући где сам се сакрио.

4.
основни ниво

Ученик/ученица: 
примењује правописну  норму (из сваке правописне 
области) у једноставним примерима.

СЈ.1.2.8.

Напиши словима следеће бројеве:

48 ________________________________________________

128. ________________________________________________

500 ________________________________________________

XII ________________________________________________
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5.
средњи ниво

Ученик/ученица:
саставља вест, реферат и изв еш тај. СЈ.2.2.2.

Тво ју шко лу је  посетио познати спортиста. Напиши у неколико реченица вест о то-
ме зa школ ски лист. Води рачуна о подацима ко је вест треба да садржи.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.
средњи ниво

Ученик/ученица:
зна правописну норму и примењује је у већини слу ча је ва. СЈ.2.2.5.

Препиши исправно следеће реченице водећи рачуна о правописним правилима:

1. јо ван петровић наставник у пензији по зван је на премијеру представе мали принц 

2. премијера се не одржава у позоришту већ у сали ош жарко зрењанин у но вом са ду

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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7.
средњи ниво

Ученик/ученица:
 зна правописну норму и примењује је у већини слу ча је ва. СЈ.2.2.5.

Ако	је	скраћеница	правилно	написана,	на	црту	поред	ње	упиши	Т,	а	ако	није	
правилно	написана,	упиши	Н.

мр. (магистар) ____

др (докт ор) ____

проф. (професор) ____

инж (инжењер) ____

8.
средњи ниво

Ученик/ученица:
зна правописну норму и примењује је у већини счу ча је ва. СЈ.2.2.5.

У сва ку од реченица упиши за пе ту та мо где је то потребно:

	 а)	 Путујући по земљи Свети Са ва сврати у јед ну кућу да преноћи.

 б) Ка да до ђе време вечере сви укућани окупише се око трпезе.
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9.
У следећем за дат ку ученик пише есеј/са став.У оквиру за-
дат ка могуће је вредновати ње го во постигнуће на више 
различитих стандарда. Нпр.
  9.1. - СЈ.3.2.2. (напредни ниво): Ученик/ученица саставља 

аргументативни текст.
  9.2. - СЈ.1.2.2. (основни ниво): Ученик/ученица саставља 

разумљиву, граматички исправну реченицу. 
  9.3. - СЈ.1.2.5. (основни ниво): Ученик/ученица свој језик 

прилагођава медијуму изражавања* (говору, од-
но сно писању), теми, прилици и сл.; препознаје 
и употребљава одговарајуће језичке варијет ете 
(формални или неформални).

  9.4. - СЈ.3.2.5. (напредни ниво): Ученик/ученица зна и до-
след но примењује правиописну норму.

СЈ.3.2.2.
СЈ.1.2.2.
СЈ.1.2.5.
СЈ.3.2.5.

Замисли да имаш прилику да у име сво је генерације пренесеш одраслима 
мишљење о од но су између генерација.

Писање	 са	ста	ва	 пружа	 ти	 могућност	 да	 покажеш	 колико	 успе	шно	 умеш	 да	
изражаваш	и	развијаш	идеје	у	вези	са	за	да	том	те	мом.	Изабери	јед ну од две по ну ђе не 
те ме:

ТЕ МА А: Одрасли нас разумеју
     ТЕ МА Б: Одрасли нас не разумеју

Упут ство:

- Напиши те му ко ју си одабрао.
- Води рачуна да реченице у твом са ста ву бу ду логичне, стилски, граматички и 

правописно исправне.
- Пажљиво образложи сво је мишљење.
- Пиши чит ко, штампаним или писаним словима, јер ће твој са став читати људи 

који нису навикли на твој рукопис.

- Имаш два де се так минута да напиш еш са став дужине 10-20 реченица.

Те ма:  ______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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10. 
У следећем за дат ку ученик пише резиме тек ста. У оквиру 
за дат ка могуће је вредновати ње го во постигнуће на више 
различитих стандарда. Нпр.:

10.1. - СЈ.3.2.4. (напредни ниво): Ученик/ученица пише 
резиме дужег и/или сложенијег тек ста.

10.2. - СЈ.1.2.2. (основни ниво): Ученик/ученица саставља 
разумљиву, граматички исправну реченицу. 

10.3. - СЈ.1.2.5. (основни ниво): Ученик/ученица свој језик 
прилагођава медијуму изражавања* (говору, од-
но сно писању), теми, прилици и сл.; препознаје 
и употребљава одговарајуће језичке варијет ете 
(формални или неформални).

10.4. - СЈ.3.2.5. (напредни ниво): Ученик/ученица зна и до-
след но примењује правиописну норму.

СЈ.3.2.4.
СЈ.1.2.2. 
СЈ.1.2.5.
СЈ.3.2.5.

Не дав но је у јед ном днев ном листу, у рубрици На у ка и технологија, објављен 
следећи чла нак. Пажљиво га прочитај, а затим напиши сажетак. 

Текст: ДЕ СЕ ТА ПЛА НЕ ТА СУН ЧЕ ВОГ СИСТЕМА?

Упут ство:

- Изнеси најважније по дат ке ко је текст садржи.
- Води рачуна да реченице у твом са ста ву бу ду логичне, стилски, граматички и   

правописно исправне.
- Пиши чит ко, штампаним или писаним словима, јер ће твој са став читати људи који 

нису навикли на твој рукопис.
- Имаш пет на е стак минута да напиш еш сажетак у неколико реченица. 

Сажетак: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
На по ме на: Текст се налази у поглављу о Веш тини читања и разумевања прочитаног
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11.
напредни ниво

Ученик/ученица :
зна и доследно примењује правописну норму.

СЈ.3.2.5.

У следећим реченицама упиши за пе ту та мо где је потребно.

 а) Јед ном речју с мо јом сестром никада не може бити до сад но. 

 б) Неки домаћин добар чо век ле по га прими. 
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12.
У следећем за дат ку ученик пише есеј/са став.У оквиру за дат ка могуће је вредновати ње-
го во постигнуће на више различитих стандарда. Нпр.:

12.1. - С.Ј.2.2.1. (средњи ниво): Ученик/ученица саставља експ озиторни, наративни и 
дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан. 

12.2. - С.Ј.1.2.2. (основни ниво): Ученик/ученица саставља разумљиву, граматички 
исправну реченицу.

12.3. - С.Ј.1.2.5. (основни ниво): Ученик/ученица свој језик прилагођава медијуму 
изражавања* (говору, од но сно писању), теми, прилици и сл.; препознаје и 
употребљава одговарајуће језичке варијет ете (формални или неформални). 

12.4. - С.Ј.3.2.5. (напредни ниво): Ученик/ученица зна и до след но примењује 
правописну норму.

Упут ство:

Напиши са став са те мом:

Био је то неспоразум

Испричај неки озб иљан или сме шан до га ђај у ко ме се саговорници нису 
разумели било да си у ње му уче ство ва ла/уче ство вао или не.

Твој ће рад бити вреднован на осно ву то га:

- колико твој са став одговара теми;
- колико водиш рачуна о ком позицији са ста ва (уводни, средишњи и завршни део текста);
- колико водиш рачуна о скло пу реченице и ње ном смислу.

Био је то неспоразум

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Област: Граматика, лексика, народни и књижевни језик

1.
основни ниво

Ученик/ученица:
зна особине и врсте гла со ва; дели реч на сло го ве у 

једноставнијим примерима; примењује књижевнојезичку 
норму у вези са гласовним променама.

С.Ј.1.3.1.

У звуч не гласовe спа да ју:

 а) сви сугласници

 б) самогласници и сонанти

 в) сви сугласници и самогласници

Заокружи	слово	испред	тачног	одговора. 

2.
основни ниво

Ученик/ученица:
препознаје врсте речи; зна основ не граматичке категорије 
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у  
вези са облицима речи.

СЈ.1.3.4.

Разврстај речи по врстама, као што је за по че то. 

летњи, играчка, наш, срећа, летовати, играти, срећан, тај

именице придеви заменице глаголи

играчка _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______
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3.
основни ниво

Ученик/ученица:
препознаје синтаксичкe  јединице (реч, синтагму, предикат-
ску реченицу и ком ункативну реченицу).

СЈ.1.3.6.

Напиши колико има предикат ских реченица у следећој комуникативној реченици:

У арену су упали кловнови и окретали се на рукама као живи точ кови.

_____________________

4.
основни ниво

Ученик/ученица:
одређује реченичне и синтагматс ке чла но ве у типичним 
(школ ским) примерима.

СЈ.1.3.8.

Пажљиво прочитај следећу реченицу и одреди службу речи у њој.

Ивана, мо ја ком шиница, прави недељом воћне ко ла че.

За да так реши та ко што ћеш повезати речи из ле ве ко ло не са речима из де сне, као што 
је за по че то:

1. Ивана a) обје кат
2. м оја ко мшиница б) с убј екат
3. прави в) апозиција
4. недељом г) предикат
5. воћне ко ла че д) прилошк а одредба
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5.
основни ниво

Ученик/ученица:
по зна је основ не лексичке по ја ве: јед но знач ност и 
вишезначност речи; основ не лексичке од но се: синонимију, 
антонимију, хомонимију, метафору* као лексички 
механизам.

СЈ.1.3.12.

Повежи речи из ле ве колоне са речима из де сне ко ло не та ко да добијеш парове 
синонима.

У ле вој колони јед на је реч сувишна.

1. ху ман a) ча стан

2. честит б) чо ве чан

3. опрезан в) досетљив

4. стидљив г) предострожан

5. довитљив 

6.
основни ниво

Ученик/ученица:
зна зна че ња речи и фразеологизама који се употребљавају 
у кон тек сту сва ко днев не комуникације (у кући, у школи и 
сл.), као и оних који се че сто јављају у школ ским тек стовима 
(у уџбеницима, тек стовима из лек тире и сл.)

СЈ.1.3.14.

Повежи израз из ле ве ко ло не са одговарајућим зна че њем из де сне ко ло не, као што је 
за по че то:

1. раз бити лед а) вредно се посветити по слу
2. ухватити ма глу б) прећи границу до пу ште ног
3. превршити меру в) савладати прве теш коће
4. загрејати столицу г) побећи, нестати
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7.
основни ниво

Ученик/ученица:
 разликује пој мо ве књижевног и народног језика; зна основ-
не по дат ке о развоју књижевног језика код Срба (од по че та-
ка до да нас).

СЈ.1.3.17.

Напиши назив књижевног језика којим је написано Мирослављево јеванђеље.

__________________________________

8.
средњи ниво

Ученик/ученица:
по зна је основ не начине грађења речи (извођење, сла га ње, 
ком бинована творба, претварање). 

СЈ. 2.3.4.

Који начин грађења речи запажаш у следећим примерима?

ПЕ ЦА ЊЕ СЕЛИДБА ШЕТ ЊА

Одговор:  ______________________________
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9.
средњи ниво

Ученик/ученица:
 препознаје гласовне промене. СЈ.2.3.2.

Повежи на ве де не речи у левој колони са одговарајућом гла сов ном променом у десној 
колони. Сувишна је једна реч у левој колони.

1. свад ба

2. вожња а) палатализација 

3. кружић б) прелазак Л у О

4. се о ба в) јед на че ње сугласника по звучности

5. руски г) јед на че ње сугласника по ме сту творбе

10.
средњи ниво

Ученик/ученица:
по зна је врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди 
облик променљиве речи.

СЈ.2.3.3.

У сва ком на ве де ном низу глаголских облика прецртај онај који том низу не припада.

 а) чујући, кујући, видећи, помоћи

 б) рекосмо, до ђо смо, говорасмо, прођосмо

 в) пливамо, кажимо, чу вај мо, вежимо
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11.
средњи ниво

Ученик/ученица:
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми,  независних и зависних предикат ских  реченица).

СЈ.2.3.5.

Заокружи сло во испред врсте зависне реченице ко јој припада под ву че на реченица:

За стао сам да потражим сло бод но ме сто.

 а) изрична реченица

 б) намерна реченица

 в) од но сна реченица

 г) последична реченица

12.
напредни ниво

Ученик/ученица:
по зна је подврсте речи; користи терминологију у вези 
с врстама и подврстама речи и њиховим граматичким 
категоријама.

СЈ.3.3.4.

Напиши називе подвучених глаголских облика у следећој реченици:

Вративши се кући, извалио се  об у чен преко постеље и истог трена по то нуо је у сан.

 a) вративши се ________________________________

 б) извалио се ________________________________
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13.
напредни ниво

Ученик/ученица:
по зна је глав на зна че ња падежа и глав на зна че ња глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима).

СЈ.3.3.6.

Заокружи сло во испред реченице у ко јој је употребљен глаголски прилог садашњи 
са узрочним зна че њем.

 а) Та ко идући низ во ду, дечаци наиђу на сво ју воденицу.

 б) Милан и Сто јан се врате кући, чудећи се шта ће то бити.

 в) Патуљак није испрва хтео да иде у крађу, плашећи се ка зне.

 г) Слушајући радио, посматрала је птице у свом  дворишт у.
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Област: Књижевност
1.

основни ниво
Ученик/ученица:
повезује наслове прочитаних књижевних дела 
(предвиђених програмима од петог до осмог разреда) са 
именима аутора тих дела.

СЈ.1.4.1.

Повежи линијама на сло ве пе са ма са њиховим ауторима. Је дан на слов је сувишан.

Светли гробови Милан Ракић
На сле ђе Вас ко По па
Отаџбина Ј. Ј. Змај
Не бо Ђура Јак шић
Очију твојих да није 

2. 
средњи ниво

Ученик/ученица:
препознаје различите облике казивања у 
књижевноуметничком тексту: приповедање, описивање, 
монолог/унутрашњи монолог, дијалог.

СЈ.2.4.7.

На линији испод сва ког од лом ка напиши назив одговарајућег облика казивања (мо-
но лог, дијалог, нарација, дескрипција). 

- Идеш ли роде?
- Идем, идем!
- Је ли ти сту де но?
- Да!
Облик казивања је _____________________________.

Јеротије (сам): ...Ја, пла ва риба, ал’ треба је упецати. Треба ве што натаћи ма мац, 
спустити удицу у во ду, па мирно...ћутиш, не диш еш...а тек пло вак заигра, а ти - хоп!...
Искочи удица, а кад по гле даш: на удици - кла са! 

Облик казивања је _____________________________.

Кроз прозор „гостинске со бе“  видела се стара круш ка ко ја се дизала све га неколико 
метара од куће, а иза ње се ширила ба шта са цвећем, на ко ју се настављао пространи 
воћњак, сличан не ком ма лом га ју. 

Облик казивања је _____________________________.

По сле не ког времена појави се неки млади сликар. Изложи слике и очекиваше суд 
јав ног мње ња. Слике нису биле рђаве. Ја сам их као странац једини и гле дао, а од 
домаћих не хте нико отићи.

Облик казивања је _____________________________.
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3.
средњи ниво

Ученик/ученица:
по ве зу је де ло из оба ве зне лек тире са временом у којем је 
на ста ло и са временом ко је се узима за оквир приповедања.

СЈ.2.4.1.

Повежи следећа де ла са историјским догађајима на ко је се та де ла од но се.
Има више књижевних де ла од наведених историјских до га ђа ја.

Мемоари Проте Ма те је Ненадовића, Горски вијенац, Цар Лазар и царица Милица, Де
о бе, По че так бу не против дахија, Дневник Ане Франк, Смрт мај ке Југовића

историјски догађаји: де ла:

Косовски бој __________________________________

__________________________________

Први српски уста нак __________________________________

__________________________________

Други светс ки рат __________________________________

__________________________________

4.
основни ниво

Ученик/ученица:
препознаје по сто ја ње стилских фигура у 
књижевноуметничком тек сту (епит ет, поређење, оно ма то-
пе ја).

СЈ.1.4.6.

У следећим стиховима подвуци два епит ета:

... А сјај не капи са без број рубина

расипаху се, док по ла ко то не

је се ње сун це...
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5.
напредни ниво

Ученик/ученица:
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тек сту.

ЈС.3.4.4.

Напиши назив под ву че не стилске фигуре у наведеним стиховима:

Љубичасте горе, гранитне, до сво да, 
Зрцале се у дну; мирно и без пе не,
Површина шуш ти и целива сте не;
Свод се светли то пал, ста клен, изнад во да.

Назив под ву че не стилске фигуре је ____________________ .

6.
напредни ниво

Ученик/ученица:
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тек сту.

СЈ.3.4.4.

Прочитај стихове из пе сме Женидба Милића барјак тара. 
Напиши назив стилске фигуре ко ја је остварена питањима и одговорима.

Ој, пунице, ђе во јач ка мај ко, 
или си је од зла та салила?
Или си је од сребра ско ва ла?
Или ти је бог од срца дао?
За пла ка се ђе во јач ка мај ка,
а кроз су зе тужно говорила:

„Мио зе те, Милић барјак таре,
нити сам је од зла та салила,
нити сам је од сребра ско ва ла, 
нити сам је од сун ца оте ла, 
веће ми је бог од срца дао.“

Назив стилске фигуре је ________________________.
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Следећи задаци (7. и 8.) имају исти полазни текст.

Пажљиво прочитај стихове из пе сме Ве че Војислава Илића па одговори на питања.

Румене пруге већ шарају далеки за пад,
Кло нуо почива свет. Са мирних далеких поља
Уморни ратар с пе смом журно се ноћишт у спрема,
И са мо час по час зајечи шарена доља...

Све грли мир и сан. По ка што заурла са мо
Су се дов стари пас, ил’ по зно дошавши с рада,
Испреже ратар плуг и сто ку уморну поји,
И ђерам шкрипи све и во да жуборећ’ па да.

7.
основни ниво

Ученик/ученица:
препознаје по сто ја ње стилских фигура у 
књижевноуметничком тек сту (епит ет, поређење, оно ма то-
пе ја).

СЈ.1.4.6.

Из претходно наведених стихова из пе сме Вечепрепиши пример за оно ма то пе ју.

_________________________

8.
напредни ниво

Ученик/ученица: 
одређује и именује врсту стиха и  строфе. СЈ.3.4.5.

Напиши назив	врсте	строфе	у	песми	Вече.

_____________________________________
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Следећи задаци (9. и 10.) имају исти полазни текст

Прочитај Дучићеву пе сму Под не, а затим одговори на питања.

Над острвом пуним чемпреса и бора,
Мла до, крупно сун це пржи, пу но пла ма;
И трепти над шу мом и над оба ла ма
Слан и модар мирис пролетњега мора.

Љубичасте горе, гранитне, до сво да,
Зрцале су у дну; мирно и без пе не,
Површина шуш ти и целива сте не;
Свод се светли то пал, ста клен, изнад во да.

Прах сунчани трепти над испраним пе ском,
И сребрни га леб по не кад се види,
Све тлу ца над во дом. И миришу хриди
Мирисом од риба и модријем вреском.

Све је та ко тихо. И у мо јој души
Продужено видим ово мирно море:
Шу ме олеандра, љубичасте горе,
И блед обз ор што се протеже и пуши.

Не мо сто је у њој сребрнасте, родне
Оба ле и врти; и светли и пали
Мла до, крупно сун це; и не шу ште вали –
Га леб још све тлу ца. Мир. Сву да је под не.

9.
напредни ниво

Ученик/ученица:
 одређује и именује врсту стиха и строфе. СЈ.3.4.5.

Ко ја је врста строфе употребљена	у	песми	Под не?

Одговор: ____________________
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10.
напредни ниво

Ученик/ученица:
изражава свој став о кон кретном де лу и аргументовано га 
образлаже.

СЈ.3.4.7.

Прочитај приказ Дучићеве пе сме Под не. Својим речима образложи за што овај приказ 
није у потпуности прихватљив. Наведи бар два разлога.

На ве де на пе сма је дескриптивна. У њој песник описује је дан летњи дан на морској 
обали. У ње го вом опису морског пејзажа по себ но су истакну те слике ко је сугеришу 
велику врућину ко ја вла да на морској обали - „и светли и пали/мла до, крупно сун-
це“, „сунчани прах трепти над испраним пе ском“. У том узаврелом пејзажу, песник 
се осећа непријатно, ошамутила га је висока температура. И природа је замрла, 
спржена је и спаљена. Природом је за вла да ла зло коб на тишина, а песника окружују 
непријатни мириси риба и вреска. Сликама устрепталог, врелог ва зду ха и природе 
натопљене сун цем песник сугерише осећања узнемирености и не спо кој ства. Песник 
је упла шен и забринут пред сликом сурове и моћне природе. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Решења за да та ка
Област: Веш тина читања и разумевањe прочитаног
1. СЈ. 1.1.7. г) усамљеност, оча ја ње, радост
2. СЈ.1.1.4. а) 159–527 б) 171
3. СЈ.1.1.8. 1. Фазони и форе 2. Заљубљени Сне шко 3. Зве здан
4. СЈ.1.1.2. г) обавешт авa
5. СЈ.1.1.7. 2, 3, 1
6. СЈ.2.1.4. б) број стране на ко јој се говори о том пој му
7. СЈ.2.1.5. в) ка квог чо ве ка називамо ме две дом
8. СЈ.2.1.7. в) Забринут је.
9. СЈ.2.1.7. Насилно по на ша ње ученика из ове групе одрасли најчешће називају 

несташлуцима, живахношћу и слично, умањујући на тај начин озб иљност 
насилног ак та који су ова де ца у ста њу да учине.

10. СЈ.3.1.1. в) Аутор 2 више је забринут од аутора 1.
11. СЈ.3.1.4. а) џ, ч  б) ф
12. СЈ.1.1.5. в) пречник већи од Плу то вог за приближно 700 км
13. СЈ.1.1.7. б) кружи око Сун ца 
14. СЈ.1.1.7.  Сед на је за четвртину ма ња од Плу то на, а ниједно те ло ма ње од ове пла не-

те не може бити проглашено за пла не ту.
15. СЈ.1.1.4. „Де се та је пронађена!“
16. СЈ.1.1.5. в) Међународно удружење астронома
17. СЈ.3.1.3. в) За то што Међународно удружење астронома тек треба да одлучи да ли 

је УБ313 пла не та или планетоид.
18. СЈ.3.1.3. УБ313 је не бе ско те ло веће од Плу то на, а Плу тон већ има ста тус пла не те, 

па та кав ста тус треба да има и УБ313.

Област: Писано изражавање
1. СЈ.1.2.5. Вреднују се језички варијет ети: а) формални; б) неформални
2. СЈ.1.2.5. Узео сам од оца фо то-апарат и слике су испале одлично.
3. СЈ.1.2.8. г) Сви су одустали од игре не знајући где сам се сакрио.
4. СЈ.1.2.8. четрдесет (и) осам, сто два де сет (и) осми, пет сто (пет сто тина), дванаести
5. СЈ.2.2.2. Вест садржи информације на питања: ко, шта, где, ка да, ка ко (за што)
6. СЈ.2.2.5. 1. Јо ван Петровић, наставник у пензији, по зван је на премијеру представе 

„Мали принц“.
 2. Премијера се не одржава у позоришту, већ у сали ОШ „Жарко 

Зрењанин“(,) у Но вом Са ду.
7. СЈ.2.2.5.  Н Т Т Н
8. СЈ.2.2.5. Путујући по земљи, Свети Са ва сврати у јед ну кућу да преноћи.
  Кад до ђе време вечере, сви укућани окупише се око трпезе.
9.1. СЈ.3.2.2.; 9.2. СЈ.1.2.2.; 9.3. СЈ.1.2.5.; 9.4. СЈ.3.2.5.
 Вреднују се четири зах те ва (за дат ка) према наведеним стандардима.  

Вредновање 1/0
 1 - ученик је испунио зах тев, 0 - ученик није испунио зах тев.
10.1. СЈ.3.2.4.; 10.2. СЈ.1.2.2.; 10.3. СЈ.1.2.5.; 10.4. СЈ.3.2.5.
 Вреднују се четири зах те ва (за дат ка) према наведеним стандардима. 
 Вредновање 1/0
 1 - ученик је испунио зах тев, 0 - ученик није испунио зах тев
11. СЈ.3.2.5.   Јед ном речју, с мо јом сестром никада не може бити до сад но.
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  Неки домаћин, добар чо век, ле по га прими.
12.1. СЈ.2.2.1.; 12.2. СЈ.1.2.2.; 12.3. СЈ.1.2.5.; 12.4. СЈ.3.2.5.
 Вреднују се четири зах те ва (за дат ка) према наведеним стандардима. 
 Вредновање 1/0
 1 - ученик је испунио зах тев, 0 - ученик није испунио зах тев

Област: Граматика, лексика, народни и књижевни језик
1. СЈ.1.3.1. б) самогласници и сонанти
2. СЈ.1.3.4. играчка летњи  наш  летовати
  срећа  срећан  тај  играти
3. СЈ.1.3.6. две
4. СЈ.1.3.8. 1 б), 2 в), 3 г), 4 д), 5 а)
5. СЈ.1.3.12. 1 б), 2 а), 3 г), 5 в)
6. СЈ.1.3.14 1 в), 2 г), 3 б), 4 а)
7. СЈ.1.3.17. српскословенски језик
8. СЈ.2.3.4. извођење
9. СЈ.2.3.2. 1 в), 2 г), 3 а), 4 б)
10. СЈ.2.3.3. помоћи, говорасмо, пливамо
11. СЈ.2.3.5. б) намерна реченица
12. СЈ.3.3.4. а) глаголски прилог прошли    б) перфекат 
13. СЈ.3.3.6. в) Патуљак није испрва хтео да иде у крађу, плашећи се ка зне.

Област: Књижевност
1. СЈ.1.4.1 Светли гробови, Ј. Ј. Змај; На сле ђе, Милан Ракић; Отаџбина, 
  Ђура Јак шић;  Очију твојих да није, Вас ко По па
2. СЈ.2.4.7. дијалог, унутрашњи мо но лог, описивање, приповедање
3. СЈ.2.4.1. Косовски бој: Цар Лазар и царица Милица, Смрт мај ке Југовића
 Први српски уста нак: Мемоари Проте Ма те је Ненадовића, По че так буне 

против дахија
  Други светс ки рат: Де о бе, Дневник Ане Франк
4. СЈ.1.4.6. сјај не, је се ње
5. СЈ.3.4.4. персонификација
6. СЈ.3.4.4. сло вен ска антит еза  
7. СЈ.1.4.6. заурла/шкрипи/жуборећ (Ве че, В. Илић)
8. СЈ.3.4.5.     катрен (Ве че, В. Илић)
9. СЈ. 3.4.5.     катрен (Под не, Ј. Дучић)
10. СЈ.3.4.7. Ученик по ка зу је да је разумео пе сму. Изражава свој став о песми та ко што 

аргументује не склад  између приказа пе сме и сво је интерпретације пе сме. 
         (Под не, Ј. Дучић)





пРилОг 2
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пРилОг 2: Одломак из приповетке Циркус Иве Андрића и примери   
      задатака          
Следећи задаци испитују више образовних стандарда из различитих области.

Пажљиво прочитај текст па одговори на питања. Ако ти затреба, врати се и по-
но во причитај поједине де ло ве тек ста.

Дан, још протк ан ма глом, прилично је од ма као а нико није наишао испод 
отворених прозора ни до звао ме, нити је зазвонило звон це на капији мо га дворишт а. 
Обрадовао сам се том затишју као заслуженом одмору и неочекиваном по кло-
ну. Одмах по сле доручка изашао сам и испео се степеницама ко је во де у стрму ба-
шту изнад куће, да проше там и удах нем ва зду ха. Ту сам осетио да ме стал но прати 
не ко да ле ко и не ја сно сећање: мно го та ме и мно го јарке светло сти; трубе, бубњеви, 
задивљени поклици, коњс ки то пот, мирис смрчеве струготине, дах, шаренило и звуци 
циркуса, и те шка тишина прохладне па ла нач ке ноћи; безразложни велики за нос и 
исто та ква и толика потишт еност.

Све је то у вези са сном који сам уснио минуле ноћи, и од мах га заборавио. Али 
упоредо са да ном који је ја чао до ле над градом и ов де око ме не, расло је, згу шња ва ло 
се и добивало све но ве и све јасније црте и то мо је сећање на до га ђај из детињства, 
изазвано ноћашњим сном.

На са мом по чет ку те школ ске године, кад сам ступио у трећи разред основ не 
шко ле, стигла је у наш град уз будљива новина. 

На пространој површини Великог пијаца почели су јед ног да на да слажу не-
ке греде и ле тве и да гомилају сан ду ке. Идући из шко ле, ми смо се заустављали и 
посматрали за по сле не људе, странце и домаће, ка ко предано, очигледно с неким пла-
ном, по слу ју око тих ствари, и ка ко у том раду сва ка од њих добија сво је ме сто, свој 
нови изглед и тиме об ја шње ње и оправдање. Све за јед но: подиже се циркус.

Још пре не го што је довршена велика шатра од сивог плат на, у на шој кући по-
чео је разговор о том да ли треба ићи на прву представу то га циркуса, и да ли треба 
повести и ме не. Нисам разумео све што су моји родитељи говорили, али ми се чинило 
да је немогућно да неће искористити срећу ко ја им се пружа. Ма ње је било изгледа 
да ће повести и ме не. Та кво решење учинило ми се и сувише ле по и повољно, па 
према то ме невероватно и недостижно. И унапред сам осећао укус уздржаним су за 
и чамотињу вечери у ко јој ћу остати са ба ба-Смиљаном да „чу вам кућу“. Унапред сам 
знао да ћу и овог пу та савладати огорчење, да нећу заплакати ни показати колико ми 
је те шко, и да ће ми због то га бити теже. А ипак су ме повели. Су зе су не ста ле не-
где у мени, огорчење сам заборавио. Уоста лом, оно се свеколико претворило у радост. 
Чаролија је већ по че ла. 
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Све је било измењено. Једнолични живот који сам толико мрзео сав је 
преплављен уз бу ђе њем, а уз бу ђе ње – то је за ме не прави облик живота, једини до сто-
јан да се на зо ве тим именом.

Раније се вечерало, све ча но обу кло. Из куће смо изишли са првим мраком, кад 
се иначе редовно прегледају прозори и закључавају и кућна и авлијска врата. Спу-
шта ла се ноћ, а мени је изгледало као да свиће. Из да ле ка се видело да је Велики 
пијац осветљен, а у тој светло сти кретали су се или стајали људски ликови као црне 
силуете. Изнад ула ска у шатру подрхтавало је широко, оба сја но плат но на ком је 
писало црвеним словима: „Циркус Велер“. Немирна срца и притајена да ха ушао 
сам са својима у циркус, који је био јарко осветљен. Неколико редова седишт а од 
необлањаних смрчевих да са ка сачињавали су правилан круг око цирку ске арене по-
су те дебелим сло јем ме ке и жућкасте струготине.

Чу до је већ осва ја ло мо ја чу ла. Игра је почињала да се развија. Осећао сам ка ко 
ми се лице жари и очи плам те, а у џеповима сам грчевито стискао хлад не прсте. Кроз 
врелу ма глу указивала су ми се ме ђу гледаоцима по зна та лица наших грађана, а ја сам 
се у чу ду питао от куд они ту, и од мах их губио из вида и заборављао као по след ње 
остат ке живота ко је смо оставили иза се бе и који сад све више бле де и не ста је.

У арену су, уз смех и радосно дечије клик тање упа ла два клов на. Трчали су, 
претурали се, прескакали је дан другог; споразумевали су се са мо мимиком и довијали 
се ка ко да је дан другог надмудри и што боље насамари. Ова два сме шна чо ве ка у 
шареним оделима, са набељеним лицима из којих су сја ле људске и људски ум не и 
тужне очи, засенила су све што је до тле за ме не значило свет. А то је био тек увод у 
праву велику игру.

Грунула је музика од лимених инструмената и буб ње ва. Преда мном се као све-
тло, шарено и немирно плат но развијао неки живот ка кав нисам мо гао слутити да 
постоји а који сам, у себи, не све сно, одав но очекивао. Јављало се, изгледа, управо оно 
што ми је у честим часовима де чач ке потишт ености толико не до ста ја ло. „То је, то је 
то!“ –  говорио сам сам себи и уживао као за себ ну, издвојену сласт. Сваки тренутак 
времена ко је је брзо пролазило и сва ку појединост призора који су се преда мном 
одигравали.

(…)
Изгледало ми је да чу ду и лепоти не ма краја, да ти људи све мо гу, и остварују 

све што замисле. Зна ју шта хоће, а што хоће то мо гу. Нису им потребне речи ни об-
ја шње ња. Говоре покретима. Не окле ва ју, не греше, не до са ђу ју се као ми. Не лажу, 
јер им то није потребно, и не до пу шта ју ником и ничем у себи ни око се бе да слаже 
или изневери. У по уз да њу и извесности се крећу и живе. Не зна ју за неспоразуме и 
недоумице. Прескачу, леб де или ле те изнад све га то га. Окренули су ле ђа оном што се 
та мо напољу зо ве живот, али са мо због савршенијег и леп шег живота. Срећни су. 

Та квој срећи, чинило ми се, идемо у сусрет и ми. Живот којим смо до са да 
живели нат криљен је, и пот пу но и за у век потиснут. Све су препреке оборене. Игра 
ће од сад бити смисао и садржина живота, а сме лост и ле по та његови редовни закони. 
Сви ћемо живети и кретати се та ко и изводити сличне и још веће подвиге.

Од ло мак из приповетк е Циркус Иве Андрића
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1.
основни ниво

Ученик/ученица:
 проналази и издваја основне информације према датим 
критеријумима.

СЈ 1.1.5.

Заокружи бројеве испред следећих исказа који одговарају тек сту који си прочитао/
прочитала.

Де чак одлази сам у циркус. 1. 
Де чак је живео са мај ком, оцем и ба ком.2. 
Де ча ку се није свидела идеја да иде у циркус.3. 
Де чак није знао ка ко се зо ве циркус и ода кле долази.4. 
Де чак је одушевљен представом у циркусу.5. 

2.
основни ниво

Ученик/ученица:
повезује информације и идеје у тексту,уочава јасно исказане 
односе и изводи закључак заснован на једноставнијем 
тексту.

СЈ.1.1.7.

За што је де чак уз бу ђен до ла ском циркуса?

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

 а) Знао је да ће до ла ском циркуса ње гов град да оживи.

 б) За то што је во лео да сва ке године одлази у циркус.

 в) Циркус је доносио новину у ње гов свакодневни живот.

 г) Тамо се сусреће и дружи са својим вршњацима.
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3.
основни ниво

Ученик/ученица:
уоча ва битне еле мен те књижевноуметничког тек ста: мотив, 
те му, фа бу лу, време и ме сто радње, лик…

СЈ.1.4.7.

Ко је главни лик?

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

 а) де чак који иде у трећи разред 

 б) учесник цирку ске представе 

 в) отац де ча ка трећег разреда

4.
основни ниво

Ученик/ученица:
разликује основ не де ло ве тек ста и књиге (на слов, над на-
слов, под на слов, основни текст, поглавље, па сус, фу сно та, 
садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; служи се 
садржајем да би пронашао одређени део тек ста.

С Ј 1.1.4

Знак „(...)“ у на ве де ном тек сту озна ча ва:

 a) да је направљена штампарска греш ка

 б) да приповедач жели не ке мисли да са чу ва за се бе

 в) да читалац треба да допуни текст својим ком ентаром

 г) да су изос тављени одређени делови тек ста

Заокружи сло во испред тач ног одговора.
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5.
средњи ниво

Ученик/ученица:
по ве зу је на слов де ла из оба ве зне лек тире и род, врсту и лик 
из де ла; препознаје род и врсту књижевноуметничког де ла 
на осно ву од ло ма ка, ликова, карак теристичних ситуација.

СЈ 2.4.2.

Одреди ко јем књижевном роду припада следећи цитат из тек ста:

,,На пространој површини Великог пијаца почели су јед ног да на да слажу не ке греде 
и ле тве и да гомилају сан ду ке. Идући из шко ле, ми смо се заустављали и посматрали 
за по сле не људе, странце и домаће, ка ко предано, очигледно с неким пла ном, по слу ју 
око тих ствари, и ка ко у том раду сва ка од њих добија сво је ме сто, свој нови изглед и 
тиме об ја шње ње и оправдање. Све за јед но: подиже се циркус.“

Заокружи сло во испред тач ног одговора:

Од ло мак припада:

 а) лирском роду 

 б) еп ском роду

 в) драмском роду

6.
средњи ниво

Ученик/ученица:
Одређује мотиве, идеје, композицију, форму; 
карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и 
њихову међусобну повезаност.

СЈ 2.4.6.

Направи план приче на осно ву те за ко је су ти по ну ђе не та ко што ћеш уписати бројеве 
на линијама пратећи редослед до га ђа ја:

представа у циркусу1. 
разговор о од ла ску у циркус2. 
сећање на до ла зак циркуса3. 
од ла зак у циркус4. 

___,  ____,  ____,  ____
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7.
средњи ниво

Ученик/ученица:
разликује облике казивања у књижевноуметничком тек сту: 
приповедање, описивање, мо но лог/унутрашњи мо но лог, 
дијалог.

СЈ.2.4.7.

Испод сва ког цитата из тек ста напиши број оног облика казивања који је у цитату  
заступљен.

1. приповедање 2. описивање

,,Из да ле ка се видело да је Велики пијац осветљен ... Изнад ула ска у шатру 
подрхтавало је широко, оба сја но плат но на ком је писало црвеним словима: „Циркус 
Велер“.“

_________

„У арену су, уз смех и радосно дечије клик тање упа ла два клов на. Трчали су, 
претурали се, прескакали је дан другог; споразумевали су се са мо мимиком и 
довијали се ка ко да је дан другог надмудри и што боље насамари.“

_________

,,На пространој површини Великог пијаца почели су јед ног да на да слажу не ке греде 
и ле тве и да гомилају сан ду ке. Идући из шко ле, ми смо се заустављали и посматрали 
за по сле не људе, странце и домаће, ка ко предано, очигледно с неким пла ном, по слу ју 
око тих ствари, и ка ко у том раду сва ка од њих добија сво је ме сто, свој нови изглед и 
тиме об ја шње ње и оправдање. Све за јед но: подиже се циркус.“

_________

,,Неколико редова седишт а од необлањаних смрчевих да са ка сачињавали су 
правилан круг око цирку ске арене по су те дебелим сло јем ме ке и жућкасте 
струготине.“

_________
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8.
напредни ниво

Ученик/ученица:
проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију 
стилских фигура у тексту.

СЈ.3.4.4.

Пажљиво прочитај следећи цитат. Размисли о улози под ву че ног де ла тек ста у оквиру 
целине тек ста.

,,Раније се вечерало, све ча но обу кло. Из куће смо изишли са првим мраком, кад се 
иначе редовно прегледају прозори и закључавају и кућна и авлијска врата. Спу шта ла 
се ноћ, а мени је изгледало као да свиће.“

Подвучени део тек ста  има уло гу да:

 а) опише расположење у граду и ме ђу људима

 б) нагласи де ча ко во уз бу ђе ње због предстојећег до га ђа ја

 в) истакне да је цирку ска све тлост толико ја ка да изгледа као да је дан

 г) опише до ба да на уочи од ла ска у циркус

Заокружи сло во испред тач ног одговора.

9.
напредни ниво

Ученик/ученица:
изражава свој став о кон кретном де лу и аргументовано га 
образлаже.

СЈ.3.4.7.

Да ли је до ла зак циркуса у град променио де ча ков по глед на живот?

ДА НЕ
Образложи свој одговор у неколико реченица позивајући се на текст.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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10.
напредни ниво

Ученик/ученица:
повезује књижевноуметничке текстове са другим 
текстовима који се обрађују у настави.*

СЈ.3.4.8.

Поред приповетк е Циркус, већ си прочитала/прочитао и приповетк е:  Ку ла, У завади 
са све том, Де ца, Панорама, Изл ет и Прозор Иве Андрића.

Ко ја је од наведених прича, према твом мишљењу, темат ски најближа од лом ку из 
приповетк е Циркус?

Одговор образложи у неколико реченица позивајући се на тек сто ве. Истакни њихову 
заједничку те му и мотив/мотиве који су заступљени у обе приповетк е.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

11.
основни ниво 

Ученик/ученица:
11.1. уме да преприча текст;
11.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу.

СЈ.1.2.4.
СЈ.1.2.2.

Твој је за да так да:

препричаш од ло мак из приповетк е o Циркус; 
водиш рачуна да пиш еш разумљиво и по шту јеш граматичка правила; o 
пиш еш чит ко да сва ко може да прочита шта си написала/написао.o 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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12.
средњи ниво

Ученик/ученица:
по зна је основ не начине грађења речи (извођење, сла га ње, 
ком бинована творба, претварање).

CJ.2.3.4.

Поред речи у ле вој колони упиши на линију сло во ко је стоји испред начина грађења 
те речи.

проше тати се ____    а) извођење1. 
затишје ____    б) сла га ње2. 
прохладан ____    в) ком бинована творба3. 
људски ____  г) творба претварањем4. 
отворен ____5. 
гле да лац ____6. 

13.
средњи ниво

Ученик/ученица:
познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да 
одреди облик  променљиве речи.

CJ.2.3.3.

Прочитај следећу реченицу и упиши у та бе лу падеж подвучених именица. Јед но поље 
је већ по пу ње но.

Али упоредо са да ном који је ја чао до ле над градом и ов де око ме не, расло је и то мо је 
сећање на до га ђај из детињства.

именица у реченици падеж 
да ном
сећање номинатив
детињства
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14.
напредни ниво

Ученик/ученица:
познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте 
синтагми, независних и зависних предикатских реченица).

СЈ.3.3.5.

Одреди врсту под ву че не синтагме у следећој реченици:

Од мах по сле доручка изашао сам и испео се степеницама ко је во де у стрму ба шту 
изнад куће.

Под ву че на синтагма у реченици по врсти је:

 а) придевска

 б) прилошк а

 в) именичка

 г) гла гол ска
Заокружи сло во испред тач ног одговора.

15.
напредни ниво

Ученик/ученица:
познаје главна значења падежа и главна значења глаголских 
облика (уме да их објасни и зна терминологију у вези с 
њима).

СЈ.3.3.6.

Уз под ву че не облике генитива у наведеним синтагмама упиши број одговарајућег зна-
че ња. Зна че ња генитива су по ну ђе на у де сној колони.

а) мно го јарке светло сти ____ 1. присвојно

б) по сле доручка ____ 2. градивно

в) тишина прохладне па ла нач ке ноћи ____ 3. ме сно

г) велика шатра од сивог плат на ____ 4. де о но

5. временско
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Решења за да та ка

1. СЈ 1.1.5.  2. Де чак је живео са мај ком, оцем и ба ком.
  5. Де чак је одушевљен представом у циркусу.
2. СЈ.1.1.7. в) Циркус је доносио новину у ње гов свакодневни живот.
3. СЈ.1.4.7. а) де чак који иде у трећи разред 
4. С Ј 1.1.4 г) да су изос тављени одређени делови тек ста
5. СЈ 2.4.2.  б) еп ском роду
6. СЈ 2.4.6. 3,  2,  4,  1
7. СЈ.2.4.7. 2,  1,  1,  2
8. СЈ.3.4.4. б) нагласи де ча ко во уз бу ђе ње због предстојећег до га ђа ја
9. СЈ.3.4.7. Прихватљив одговор садржи следеће образложење: 

Ученик у свом одговору ука зу је на o разлику између де ча ко вог 
једноличног живота и живота који је спо знао до ла ском циркуса 
(живот-игра). 
Снажни (и истовремено пријатни) осећај уз бу ђе ња изазван o 
призорима из циркуса, утицао је на де ча ка (наратора) - да одреди 
„уз бу ђе ње“ као „прави облик живота“. 
Ученик може  да издвоји одговарајући цитат из тек ста.o 

10. СЈ.3.4.8. Прихватљив одговор по ве зу је те му опчињености ле по том/те му ма шта ња у 
приповетк ама нпр. Циркус и Панорама.

11.1. СЈ.1.2.4.; 11.2. СЈ.1.2.2. 
 Вреднују се два зах те ва (за дат ка) према наведеним стандардима. 
 Вредновање 1/0
 1 - ученик је испунио зах тев, 0 - ученик није испунио зах тев.   
12. CJ.2.3.4.
 1.  б)
 2.  в)
 3.  б)
 4.  а)
 5.  г)
 6.  а)
13. CJ.2.3.3. да ном (инструментал); детињства (генитив)
14. СЈ.3.3.5. в) именичка
15. СЈ.3.3.6.
 а) 4
 б) 5
 в) 1
 г) 2
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