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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Neu Hier 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације о себи. поздрави и отпоздрави ,представи себе користећи 

једноставна језичка средства.  

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације о себи. Уме да се представи, каже одакле долази и где живи. У стању је да попуни формулар са 

основним информацијама о себи. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације о себи. Уме да се представи, каже одакле долази и где живи. У стању је да попуни 

формулар са основним информацијама о себи. Да изрази шта воли а шта не воли и разуме и реагује на једноставне 

исказе, који се односе на изражавање допадања/недопадања. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Да 

изрази шта воли а шта не воли и разуме и реагује на једноставне исказе, који се односе на изражавање 

допадања/недопадања. У стању је да самостално напише кратак текст о себи. Разуме и примењује правила учтиве 

комуникације. 
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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Meine Klasse 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Учи да броји до 10. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Уме да користи бројеве до 20, уме да именује школски прибор и школске предмете. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације Уме да користи бројеве до 100, уме да именује школски прибор и школске предмете. 

Разликује чланове у Номинативу и Акузативу. Зна да користи присвојни члан у једнини. Уме да представи себе и 

дуге. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да 

користи бројеве до 100, уме да именује школски прибор и школске предмете. Разликује чланове у Номинативу и 

Акузативу. Зна да користи присвојни члан у једнини. Уме да представи себе и дуге. Зна да пита и каже шта воли и 

шта не воли. Разуме кратку презентацију на тему. 
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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Тiere 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује животиње. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставнији опис животиња, може да опише карактеристике животиње користећи 

једноставна језичка средства и уме са преноси исказе у трећем лицу 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставнији опис животиња, може да опише карактеристике животиње 

користећи једноставна језичка средства и уме са преноси исказе у трећем лицу. Разуме постављена питања на тему 

животиња, Уме да постави одговори на афирмативна питања на тему животиња и разуме кратку презентацију на 

тему омиљене животиње, 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. 

Разуме сложенији опис животиња, може да опише карактеристике животиње користећи језичка средства и уме са 

преноси исказе у трећем лицу. Разуме постављена питања на тему животиња, Уме да постави и одговори на 

афирмативна и негативна питања на тему животиња, разуме  и уме да направи кратку презентацију на тему 

омиљене животиње.  У могућности је да  уочи сличности и разлике у односу према кућним љубимцима. Зна да 

конструише негацију са кеин у Акузативу и Номинативу. 
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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Mein Tag 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује школске предмете. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставна обавештења о хронолошком времену, уме да тражи и да једноставна обавештења 

о хронолошком времену и опише дневни / недељни распоред  активности. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставна обавештења о хронолошком времену, уме да тражи и да 

једноставна обавештења о хронолошком времену и опише дневни / недељни распоред  активности. Може да 

разуме и напише текст о својим дневним активностима. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. 

Разуме једноставна обавештења о хронолошком времену, уме да тражи и да једноставна обавештења о 

хронолошком времену и опише дневни / недељни распоред  активности. Може да разуме и напише текст о својим 

дневним активностима. Разуме и може да направи презентацију о својим дневним активностима, и школском дану. 

Уме да искаже хронолошки време, и опише догађаје у садашњости. 
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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Hobbys 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује активности у слободном времену. Да изрази 

шта уме и шта не уме да ради.  

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме краће текстове на тему и зна да пита и да информације у вези са темом. Разуме употребу 

глагола können. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме краће текстове на тему и зна да пита и да информације у вези са темом. 

Разуме употребу глагола können. Уме да упути једноставан предлог, пружи одговарајући изговор или оправдање, 

договори састанак са другом / другарицом и каже шта зна / не зна. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. 

Разуме краће текстове на тему и зна да пита и да информације у вези са темом. Разуме употребу глагола können. 

Уме да упути једноставан предлог, пружи одговарајући изговор или оправдање, договори састанак са другом / 

другарицом и каже шта зна / не зна.  Разуме једноставна питања којима се тражи дозвола. Разуме и тумаче 

статистику, размењују информације на тему и уочава сличности и разлике у интересовањима својих вршњака у 

земљи циљне културе и код нас. 
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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Meine Familie 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује чланове породице. Разуме обавештења о простору.   

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставан опис особа, описује особе користећи једноставна језичка средства, разуме 

једноставна питања која се односе на тему и одговара на њих 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставан опис особа, описује особе користећи једноставна језичка средства, 

разуме једноставна питања која се односе на тему и одговара на њих. Разуме обавештења о простору и уме да да 

обавештења о простору. Разуме и формулише једноставне изразе који се односе на поседовање и припадност и 

разуме текст на тему. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

једноставан опис особа, описује особе користећи једноставна језичка средства, разуме једноставна питања која се 

односе на тему и одговара на њих. Разуме обавештења о простору и уме да да обавештења о простору. Разуме и 

формулише једноставне изразе који се односе на поседовање и припадност и разуме текст на тему. разговарају на 

тему. Уме да напише и размењује информације на тему. Упознаје се са породичним односима у земљи циљне 

културе. 
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КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Was kostet das? 5. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Разуме  једноставне изразе који се односе на количини нечега,  

пита и каже колико нечега има    

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и  Разуме  једноставне изразе 

који се односе на количини нечега,  пита и каже колико нечега има. На једноставан начин затражи артикле, пита и 

каже колико нешто кошта и разуме жеље и реагује на њих. Разуме употребу неправилних глагола. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. На сложенији начин затражи артикле, пита и каже колико нешто кошта и разуме жеље 

и реагује на њих. Разуме употребу неправилних глагола. Уме да размени једноставне исказе у вези са својим и туђим 

жељама и саопшти шта он/она  или неко други жели. Уме да користи глагол möchten, и познаје ред речи у реченици. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. На 

сложенији начин затражи артикле, пита и каже колико нешто кошта и разуме жеље и реагује на њих. Разуме 

употребу неправилних глагола. Уме да размени једноставне исказе у вези са својим и туђим жељама и саопшти шта 

он/она  или неко други жели. Уме да користи глагол möchten, и познаје ред речи у реченици. Разуме и формулишу 

једноставне исказе којима се тражи мишљење. Зна да изрази жељу и води разговор самостално на тему. 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Mein Zimmer 6. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Зна речи предмета које се налазе у соби. Уме да каже шта се 

налази у његовој/њеној соби. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставан опис места, уме да опише карактеристике простора користећи једноставна језичка 

средства  и разумеју једноставна питања која се односе на положај предмета у простору и одговори на њих. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме опис места, уме да опише карактеристике простора користећи сложенија 

језичка средства  и разумеју једноставна питања која се односе на положај предмета у простору и одговори на њих. 

Разуме обавештења о положају предмета у простору, разуме једноставне молбе и захтеве и реагује на њих и уме да 

упути једноставне молбе и захтеве. Зна да користи глаголе stehen, liegen, sitzen i hängen. Позната му је употреба 

Датива. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

опис места, уме да опише карактеристике простора користећи сложенија језичка средства  и азумеју једноставна 

питања која се односе на положај предмета у простору и одговори на њих. Разуме обавештења о положају предмета 

у простору, разуме једноставне молбе и захтеве и реагује на њих и уме да упути једноставне молбе и захтеве. Зна да 

користи Датив, уме да разликује одређени и неодређени члан у Дативу и Акузативу. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Das schmeckt gut 6. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује намирнице. И изрази која му се храна свиђа / не 

свиђа. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Уме да постави и одговори на једноставна питања личне природе, разуме једноставне предлоге и 

одговоре на њих и уме да упути једноставан предлог. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да постави и одговори на једноставна питања личне природе, разуме једноставне 

предлоге и одговоре на њих и уме да упути једноставан предлог. Зна презент глагола essen, уме да користи модалне 

глаголе mögen, möchtenи уме да употреби прилоге за начин viel, gern, schlecht, toll. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да 

постави и одговори на једноставна питања личне природе, разуме једноставне предлоге и одговоре на њих и уме да 

упути једноставан предлог. Зна презент глагола essen, уме да користи модалне глаголе mögen, möchten и уме да 

употреби прилоге за начин viel, gern, schlecht, toll.О Уме да опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и не 

допадање уз једноставно образложење. 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Meine Freizeit 6. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује месеце, годишња доба и слободне активности.  

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Уме да постави и одговори на једноставна питања личне природе, разуме једноставне предлоге и 

одговоре на њих и уме да упути једноставан  предлог. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да постави и  одговори на  једноставна питања личне природе, разуме једноставне 

предлоге и одговоре на њих и  уме да упути једноставан  предлог. Уме да користи садашње време да изрази будуће 

догађаје. И уме да користи заповедни начин фреквентних  глагола. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да 

постави и  одговори на  једноставна питања личне природе, разуме једноставне предлоге и одговоре на њих и  уме да 

упути једноставан  предлог. Уме да користи садашње време да изрази будуће догађаје. И уме да користи заповедни 

начин фреквентних  глагола. Зна да опише сталне, уобичајене и тренутне догађаје/ активности користећи неколико 

везаних исказа и разуме планове и намере и реагује на њих. Зна да користи негацију и прилоге за време. 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Das sieht gut aus 6. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Уме да именује делове тела и гардеробу. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Уме да именује делове тела и гардеробу. Разуме једноставне текстове у којима се описују сталне, 

тренутне и уобичајене радње и може да опише карактеристике бића користећи једноставна језичка средства. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Упуте једноставне молбе и захтеве. Уме да се захвале и извине се користећи 

једноставна језичка средства. Разуме свакодневне изразе у вези са осетима и осећањима и реагују на њих 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Упуте 

једноставне молбе и захтеве. Уме да се захвале и извине се користећи једноставна језичка средства. Разуме 

свакодневне изразе у вези са осетима и осећањима и реагују на њих. Зна  презент глагола tunи tragen, уме да их 

користи у реченици. Познаје личне заменице у акузативу. 

 

 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА  Partys 6. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Познаје основне бројеве до  1000.  

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Разуме једноставне предлоге и одговоре на њих. Уме да упути једноставан  предлог, пружи 

одговарајући  изговор или оправдање, разуме честитку и одговори на  њу. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставне предлоге и одговоре на њих. Уме да упути једноставан  предлог, 

пружи одговарајући  изговор или оправдање, разуме честитку и уме да одговори  на  њу. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

једноставне предлоге и одговоре на њих. Уме да упути једноставан  предлог, пружи одговарајући  изговор или 

оправдање, разуме честитку и уме да одговори  на  њу. Уме да користи модалне глаголе können, wollen, möchten, и 

да употребљава deshalb у реченици. 

 

 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА  Meine Stadt 6. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Разуме једноставни опис места. Уме да именује превозна 

средства. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Може да опише карактеристике места користећи једноставна језичка средства и разуме једноставна 

питања која се односе на простор и правац кретања и зна да одговори на  њих 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације.  Може да опише карактеристике места користећи једноставна језичка средства и 

разуме једноставна питања која се односе на простор и правац кретања и зна да одговори на  њих. Разуме  

обавештења о простору и правцу кретања, зна са затражи и пружи кратко обавештење, уме да се захвали и извини 

користећи једноставна језичка средства. Зна да конструише реченице у перфекту фреквентних глагола. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме  

обавештења о простору и правцу кретања, зна са затражи и пружи кратко обавештење, уме да се захвали и извини 

користећи једноставна језичка средства. Зна да конструише реченице у перфекту фреквентних глагола, да употреби 

еs gibt + Akkusativ, и да конструише заповедне реченице. 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Wie war’s in den Ferien? 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Зна да изрази временске прилике, годишња доба и препознаје 

присвојне заменице. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Зна да изрази временске прилике, годишња доба и препознаје присвојне заменице. Разуме 

једноставније текстове који се односе на описивање особа, места, појава, радњи, стања, збивања. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставније текстове који се односе на описивање особа, места, појава, радњи, 

стања, збивања. Зна да опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања користећи 

једноставна језичка средства, разуме једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у 

прошлости. Разликује претерит помоћних глагола. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Зна да 

опише и упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања користећи једноставна језичка средства, 

разуме једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у прошлости. Разликује претерит 

помоћних глагола. Уме да размени појединачне информације и/или неколико информација у низу о догађајима, 

искуствима и способностима  из прошлости, опише у неколико краћих, везаних исказа догађај из прошлости, разуме 

једноставније изразе који се односе на  поседовање и припадност. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Meine Pläne 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Зна речи из области занимања, активности и обавезе сваког 

занимања. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у прошлости. Зна 

да употреби глагол möchten. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у 

прошлости. Зна да употреби глагол möchten, да размени појединачне информације и/или неколико информација у 

низу о догађајима, искуствима и способностима  из прошлости, опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај 

из прошлости и разуме једноставније исказе који се односе на одлуке, обећања, планове,  намере и предвиђања и 

реагује на њих. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Зна да 

размени појединачне информације и/или неколико информација у низу о догађајима, искуствима и способностима  

из прошлости, опишу у неколико краћих, везаних исказа догађај из прошлости и разуме једноставније исказе који 

се односе на одлуке, обећања, планове,  намере и предвиђања и реагује на њих, изрази жеље, интересовања, 

потребе, осете и осећања једноставнијим језичким средствима и разуме једноставније исказе којима се тражи 

мишљење и реагује на њих. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Freundschaft 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа. Уме да опише и упореди жива бића 

користећи једноставнија језичка средства и разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих. Зна правилну 

компарацију придева. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да опише и упореди жива бића користећи једноставнија језичка средства и разуме 

уобичајене молбе и захтеве и реагује на њих, зна да упути уобичајене молбе и захтеве и разуме једноставније 

текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости. Зна правилну компарацију придева и конструкцију 

реченица са dass. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да 

опише и упореди жива бића користећи једноставнија језичка средства и разуме уобичајене молбе и захтеве и реагује 

на њих, зна да упутиу обичајене молбе и захтеве и разуме једноставније текстове у којима се описују радње и 

ситуације у садашњости, опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа и разуме 

једноставније исказе којима се тражи мишљење и реагује на њих. Зна правилну компарацију придева и конструкцију 

реченица са dass. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Bilder und Töne 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Разуме и следи једноставнија  упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме и следи једноставнија  упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота. 

Уме да пружи једноставнија  упутства у вези с уобичајени ситуацијама из свакодневног живота, разуме 

једноставније предлоге и савете. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да пружи једноставнија  упутства у вези с уобичајени ситуацијама из 

свакодневног живота, разуме једноставније предлоге и савете. Зна да упути предлоге, савете користећи ситуационо 

прикладне комуникационе моделе и разуме једноставније текстове у којима се описују радње и ситуације у 

садашњости. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме 

да пружи једноставнија  упутства у вези с уобичајени ситуацијама из свакодневног живота, разуме једноставније 

предлоге и савете. Зна да упути предлоге, савете користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе и разуме 

једноставније текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости, опише радње, способности и умећа 

користећи неколико везаних исказа, разуме једноставније забране, правила понашања, своје и туђе обавезе и 

реагује на њих. Зна да размени једноставније информације које се односе на забране и правила понашања у школи 

и на јавном месту, као и на своје и туђе обавезе. 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Bilder und Töne 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Разуме и следи једноставнија упутства у вези с уобичајеним 

ситуацијама из свакодневног живота. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме и следи једноставнија упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота. Уме 

да пружи једноставнија  упутства у вези с уобичајеним ситуацијама из свакодневног живота и разуме једноставније 

предлоге и савете. Користи глагол dürfen  у реченици. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставније текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости, 

уме да размени појединачне информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у 

садашњости и опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

једноставније текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости, уме да размени појединачне 

информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости и опише радње, 

способности и умећа користећи неколико везаних исказа. разумеју једноставније забране, правила понашања, своје 

и туђе обавезе и реагује на њих, размени једноставније информације које се односе на забране и правила понашања 

у школи и на јавном месту, као и на своје и туђе обавезе. Уме да саставља реченице са wenn и да користи модалне 

глаголе у изражавању. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Zusammenleben 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, 

садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију 

и размењује са саговорницима кратке информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, 

биљака, животиња, предмета, места, појава, радњи, стања и збивања. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, биљака, животиња, предмета, места, 

појава, радњи, стања и збивања. Разуме уобичајене захтеве и реагује на њих, зна да упути уобичајене захтеве. 

Познаје речи из области. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме уобичајене изразе у вези са осетима и осећањима и реагује на  њих, уме да 

изрази осете и осећања једноставнијим језичким средствима, разуме једноставнија питања која се односе на 

оријентацију у простору и правац кретања и одговори на  њих. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

уобичајене изразе у вези са осетима и осећањима и реагује на њих, уме да изрази осете и осећања једноставнијим 

језичким средствима, разуме једноставнија питања која се односе на оријентацију у простору и правац кретања и 

одговори на  њих. Уме да користи модалне глаголе у реченици, уме да употребљава придеве и предлоге који описују 

просторне односе. 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Das gefällt mir 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима кратке информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа. Зна редне бројеве до 100, 

и основне бројеве до 1000. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора 

или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. 

Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа. Зна редне бројеве до 100, и основне бројеве до 1000. Разуме 

једноставније текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости, уме да размени појединачне информације 

и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости. Уме да користи компарацију придева. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Зна да опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа, разуме 

једноставније исказе који се односе на изражавање допадања и недопадања и реагује на њих и изрази допадање и 

недопадање уз једноставно образложење. Зна деклинацију придева, и уме да води дијалог на тему уз минималну помоћ. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Зна да опише 

радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа, разуме једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања и недопадања и реагује на њих и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење. Зна 

деклинацију придева, и уме да води дијалог на тему уз минималну помоћ. Уме да изражава мишљење, слагање/ неслагање 

и даје кратко образложење и разуме једноставније изразе који се односе на количину и цену. Уме да употребљава чланове 

и користи фреквентне глаголе за изражавање мишљења. 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Mehr über mich 7. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима кратке информације. Познаје основне бројеве преко хиљаду, редне бројеве до 100 и уме да изрази године 

до 2000. и касније. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Познаје основне бројеве преко хиљаду, редне бројеве до 100 и уме да изрази године до 2000. и касније. 

Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа. У неколико везаних исказа да информације о себи и другима 

и разуме једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у прошлости. Зна да гради перфекат 

слабих глагола. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у 

прошлости и уме  да размени појединачне информације и/или неколико информација у низу о догађајима, искуствима и 

способностима  из прошлости. Зна да гради претерит модалних и помоћних глагола. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

једноставне текстове у којима се описују догађаји, искуства и способности у прошлости и уме  да размени појединачне 

информације и/или неколико информација у низу о догађајима, искуствима и способностима  из прошлости. Зна да гради 

претерит модалних и помоћних глагола.  Разуме једноставније исказе којима се тражи мишљење и реагује на њих, 

изражава мишљење, слагање/ неслагање и даје кратко образложење. Зна да гради и користи перфекат. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Fitness und Sport 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације.  У неколико везаних исказа уме да саопшти информације о себи и 

другима. Зна градњу модалних глагола. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, појава, радњи, стања, збивања, уме да 

опише и упореде жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања користећи једноставнија језичка 

средства. Зна да користи садашње и прошло време. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да се извини користећи мање сложена језичка средства, разуме једноставније 

текстове у којима се описују способности и умећа и опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних 

исказа. Познаје изразе и речи који се односе на фитнес и спорт. Зна правилно и неправилно поређење придева. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да 

се извини користећи мање сложена језичка средства, разуме једноставније текстове у којима се описују способности 

и умећа и опише радње, способности и умећа користећи неколико везаних исказа. Познаје изразе и речи који се 

односе на фитнес и спорт. Зна правилно и неправилно поређење придева. Размени информације о искуствима, 

догађајима и способностима у прошлости, разуме једноставније текстове у којима се описују искуства, догађаји и 

способности у прошлости. Зна придевску промену са чланом. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Unsere Feste 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује 

са саговорницима кратке информације. Разуме једноставне текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости. 

Познаје речи на тему фестивала и славља. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Разуме једноставне текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости. Познаје речи на тему 

фестивала и славља. Уме да размени појединачне информације и/или неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости и разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, појава, радњи, стања, збивања. Уме да 

гради презент глагола. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да опише упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства и разуме позиве на заједничке активности и одговоре на њих уз одговарајуће 

образложење. Зна да користи везнике за изражавање узрока, везнике dass, w-, ob. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да опи 

шеи упореди жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања користећи једноставнија језичка средства и 

разуме позиве на заједничке активности и одговоре на њих уз одговарајуће образложење. Зна да користи везнике за 

изражавање узрока, везнике dass, w-, ob. Уме да упути позиве на заједничке активности користећи ситуационо прикладне 

комуникационе моделе и затражи и пружи додатне информације у вези са позивима на заједничке активности. Правилно 

користи предлоге за изражавање времена. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Austausch 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације.  Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, 

појава, радњи, стања, збивања. Познаје речи на тему размене ђака. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Разуме једноставније текстове који се односе на опис особа, појава, радњи, стања, збивања. Познаје 

речи на тему размене ђака. Зна да опише и упореде жива бића, предмете, места, појаве, радње, стања и збивања 

користећи једноставнија језичка средства, разуме једноставније предлоге, савете. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставније текстове који се односе на представљање и тражење/давање 

информација личне природе, уме представи себе користећи једноставнија језичка средства и у неколико везаних 

исказа саопште информације о себи и другима. Зна да користи одређени и неодређени члан, и уредно користи 

модалне глаголе у претериту и презенту при изражавању. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

једноставније текстове који се односе на представљање и тражење/давање информација личне природе, уме 

представи себе користећи једноставнија језичка средства и у неколико везаних исказа саопште информације о себи и 

другима. Зна да користи одређени и неодређени члан, и уредно користи модалне глаголе у претериту и презенту при 

изражавању. Затражи и разуме обавештења о положају предмета у простору, разуме позиве на заједничке активности 

и одговоре на њих уз одговарајуће образложење. Користи предлоге за изражавање положаја и просторних односа и 

упитне речи. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Berliner Luft 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује 

са саговорницима кратке информације.  Разуме једноставније текстове који се односе на опис места . Познаје изразе и 

речи које се односе на тему. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Разуме једноставније текстове који се односе на опис места . Познаје изразе и речи које се односе на 

тему.о Уме да опише места користећи једноставнија језичка средства, разуме једноставне текстове у којима се описују 

радње и ситуације у садашњости. Зна правилно грађење презента. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Уме да размени појединачне информације и/или неколико информација у низу које се 

односе на радње у садашњости, разуме једноставнија питања која се односе на оријентацију у простору и правац 

кретања и одговори на њих. Зна основне бројеве. И гради самостално императив. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Уме да 

размени појединачне  информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости, разуме 

једноставнија питања која се односе на оријентацију у простору и правац кретања и одговори на њих. Зна основне 

бројеве. И гради са,остално императив. Уме да затражи и разуме обавештења о оријентацији у простору и правцу 

кретања, опишрправац кретања једноставнијим везаним исказима и разуме једноставније исказе који се односе на 

количину и цене. Користи самостално предлогеза изражавање положаја и просторних односа и прилогеза изражавање 

просторних односа. 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Welt und Umwelt 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује 

са саговорницима кратке информације.  Разуме уобичајене изразе у вези са жељама и реагује на  њих.Познаје изразе и 

речи које се односе на тему. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Разуме уобичајене изразе у вези са жељама и реагује на  њих. Познаје изразе и речи које се односе на 

тему. Уме да изрази жеље једноставнијим језичким средствима и разуме једноставније исказе који се односе на 

изражавање допадања/недопадања и реагује на њих. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржаје 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме једноставне текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости у стању 

је да  размени појединачне информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости.  

Користи глагол sollteза давање савета. Користи модалне глаголе, у презенту. 

 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

једноставне текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости у стању је да  размени појединачне 

информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости.  Користи глагол sollteза давање 

савета. Користи модалне глаголе, у презенту. Разуме једноставније предлоге и савете, уме да упути предлоге и савете 

користећи ситуационо прикладне комуникационе моделе и да затраже и пруже додатне информације у вези са 

предлозима и саветима. Користе реченице са weil и wenn, као и прилог deshalb.  



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Reisen am Rhein 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и размењује 

са саговорницима кратке информације. Разуме једноставније текстове који се односе на опис места. Познаје изразе и 

речи које се односе на тему. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора 

или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације.  

Разуме једноставније текстове који се односе на опис места. Познаје изразе и речи које се односе на тему. Уме да опише 

места користећи једноставнија језичка средства, разуме једноставне текстове у којима се описују радње и ситуације у 

садашњости и у стању су да размене појединачне информације и/или неколико информација у низу које се односе на 

радње у садашњости. Познају све основне и редне бројеве. 

ВРЛО ДОБАР 

4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржаје 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Зна да размени појединачне  информације и/или неколико информација у низу које се 

односе на радње у садашњости , разуме једноставније исказе који се односе на  планове, намере и реагује на  њих, зна да 

размени једноставније  исказе у вези са плановима, намерама и да саопште шта они или неко други намерава. Користе 

деклинацију и компарацију придева. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Зна да 

размени појединачне  информације и/или неколико информација у низу које се односе на радње у садашњости , разуме 

једноставније исказе који се односе на  планове, намере и реагује на њих, зна да размени једноставније исказе у вези са 

плановима, намерама и да саопште шта они или неко други намерава. Користе деклинацију и компарацију придева. Зна 

да затражи и пружи додатне информације у вези са предлозима и саветима, разумеј једноставније исказе који се односе 

на количину и цене, зна да размени информације у вези са количином и ценама и разуме уобичајене изразе у вези са 

жељама и реагује на њих. Користи активно најфреквентније глаголе за изражавање мишљења. 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

КРИТЕРИЈУМИ НАСТАВНА ТЕМА Ein Abschied 8. РАЗРЕД 

ДОВОЉАН 2 

 Ученик је делимично у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, садржај 

разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и 

размењује са саговорницима кратке информације. Разуме једноставне текстове у којима се описују радње и 

ситуације у садашњости. Познаје изразе и речи које се односе на тему. 

ДОБАР 3 

Ученик је делимично у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 

разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима 

информације.  Разуме једноставне текстове у којима се описују радње и ситуације у садашњости. Познаје изразе и 

речи које се односе на тему. Уме да размени појединачне  информације и/или неколико информација у низу које се 

односе на радње у садашњости. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик је у великој мери у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржаје 

разговора или наративног текста. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује са 

саговорницима информације. Разуме уобичајене изразе у вези са интересовањима, осетима и осећањима и реагује на  

њих уме да изрази интересовања, осете и осећања једноставнијим језичким средствима. Конструише самостално 

реченице са  weil, wenn и dass. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик је у стању да самостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или 

наративног текста. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације. Разуме 

уобичајене изразе у вези са интересовањима, осетима и осећањима и реагује на  њих уме да изрази интересовања, 

осете и осећања једноставнијим језичким средствима. Конструише самостално реченице са  weil, wenn и dass. 

Изражава мишљење, слагање/неслагање и даје кратко образложење и зна да честита и захвали се користећи мање 

сложена језичка средства. Гради глаголе са предложним објектом и модалне глаголе. 

 


