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

 

Стручни актив друштвено-језичких предмета 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

Словачки језик од 5. – 8. разреда 

 

Из предмета Словачки језик и књижевност, провера постигнућа ученика обавља се на 

сваком часу. 

У току школске године ученици имају: 

 4 писмена задатка, 4 контролна задатка дужа од 15 минута, 2 пројекта,  4 домаће 

лектире, диктате,  иницијални тест,  завршни тест,  2 х усмено одговарање,  свеске ученика,  

рецитације. 

Писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се 

ради утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности дела реализованих 

програмских садржаја, односно остварености операционализованих исхода. 

Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник. 

Оцена из најављене писмене провере постигнућа у трајању 45 минута евидентирају се у 

дневник. 

Резултати писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се узима у обзир приликом 

утврђивања закључне оцене ученика, а у најбољем интересу ученика. 

Пројектна настава и рад у групи се оцењује на основу залагања ученика. 

Ученик пише контролне задатке и диктате у посебну свеску или на припремљен тест. 

Ученик пише писмене задатке у вежбанку. Ученик пише припрему за пројекте у посебну свеску. 

Ученик и родитељ има право увида у писани рад, као и право на образложење оцене. Начин 

остваривања увида у писани рад школа утврђује у сарадњи са родитељима. 

Ученици, који имају проблеме са савлађивањем наставног градива а наставу прате по ИОП-

у имају друкчије критеријуме оцењивања. 
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КРИТЕРИЈУМ  ОЦЕЊИВАЊА ЗА 5. РАЗРЕД 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК  5. разред  

Тема: ЈЕЗИК  

ДОВОЉАН (2)  ДОБАР (3)  ВРЛО ДОБАР (4)  ОДЛИЧАН (5)  

Уз помоћ: 

зна да наброји реченичне чланове и 

питања која му помажу да их одреди; 

одређује 

- зна да наброји заменице за прво, 

друго и треће лице; препознаје 

неличне заменице; 

  зна да наброји врсте речи; разликује 

променљиве и непроменљиве речи;  

- препознаје придев; одређује род и 

број помоћу именице; исправља 

грешке у писању присвојних 

придева; - набраја падеже и питања за 

падеже  

- употребљава правилно глаголски 

облик у реченици 

- препознаје просту и сложену 

реченицу  

- примењује правописну норму у 

једноставним примерима 

-одређује самостално реченичне 

чланове у једноставним примерима; 

 - зна врсту наведене речи; повезује 

врсту речи са њеном подврстом; 

- мења заменице по падежима; 

 зна личне заменице (уочавање 

енклитичких облика);  

- зна да одреди придев у групи речи и 

у једноставној реченици; 

зна да одреди именицу; повезује 

именицу са подврстом; мења 

именицу по падежима; 

- одређује падеж дате речи; повезује 

падеж са понуђеним значењем  

(основна значења) 

зна категоријална обележја глагола 

(одређује лице, број и род понуђеног 

гл. облика; 

дели сложену реченицу на просте  

(предикатске реченице) у 

једноставнијим примерима, - зна и 

примењује правописну норму у 

већини случајева. 

 

-  зна врсту наведене речи; повезује 

врсту речи са њеном подврстом; 

одређује падежни облик и степен 

поређења придева; одређује облик 

глагола; 

- мења заменице по падежима; зна 

личне заменице (уочавање 

енклитичких облика); зна неличне 

заменице; 

зна да одреди придев у групи речи и 

у једноставној реченици; повезује 

придев са подврстом којој припада; 

мења придев по падежима 

-зна да одреди именицу; повезује 

именицу са подврстом; мења 

именицу по падежима; 

схвата да је падеж различит облик 

исте речи; разликује граматичку 

основу и наставак; 

разликује личне и неличне глаголске 

облике; зна категоријална обележја 

глагола (одређује лице, број и род 

понуђеног гл. облика;  

познаје категорију гл. вида и рода; 

- дели сложену реченицу на просте  

 у једноставнијим примерима,- зна и 

примењује правописну норму 

- одређује реченичне чланове у 

сложенијим примерима; 

одређује врсту и подврсту речи и 

граматичке категорије; 

 уочава употребу предлога уз падеже; 

 -у реченици одређује лице, род, број 

и падеж заменица; 

 у реченици одређује придев, врсту, 

род, број и падеж 

- зна да објасни грађење компаратива 

и суперлатива;  

- у реченици одређује врсту, род, број 

и падеж заменица; разликује бројну 

именицу од броја и глаголску 

именицу од глагола;  

- зна да одреди понуђени глаголски 

облик; одређује инфинитивну и 

презентску основу; 

- у сложенијим примерима, - дели 

сложену реченицу на просте у 

сложенијим примерима,  

- зна и доследно примењује 

правописну норму:  

 

 

 

 



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

 

Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2)  ДОБАР (3)  ВРЛО ДОБАР (4)  ОДЛИЧАН (5)  

- зна ко је аутор песме ; одређује 

књижевни род; 

- зна ко је писац дела; уочава тему, 

фабулу, лик; одређује књижевни род; 

препознаје чин, појаву, ликове; 

- зна ко је аутор песме ; одређује 

књижевни род; одређује тему; 

одређује основни мотив и осећање; 

препознаје епитет; разликује 

уметничку и народну поезију; 

- зна ко је писац дела; уочава тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

одређује књижевни род 

 - зна ко је писац дела; уочава тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

одређује књижевни род; препознаје 

чин, појаву,  

ликове; 

- повезује песму са понуђеном 

врстом лирике ( посебно обратити 

пажњу на дескриптивне песме, 

митолошке и обредне); препознаје; 

- препознаје у тексту нарацију, 

дескрипцију, дијалог; повезује дело 

са понуђеном врстом (приповетка, 

роман, епска народна песма, бајка, 

новела, шаљива народна прича, 

прича о животињама); препознаје 

развијање радње у епском делу; 

- познаје врсте драме (драма за децу, 

радио и телевизијска драма); 

одређује мотиве, композицију 

 (основни појмови у развијању  

радње) 

 

. 

-зна да направи разлику између 

лирског субјекта и песника; сам 

одређује врсту песме; одређује 

наведене стилске фигуре; на основу 

издвојених мотива организује 

песничке слике, открива основна 

осећања и идеју песме; осећа 

експресивност, изражајност, 

ритмиочноист; одређује врсту стиха; 

- одређује разлику између епског 

приповедача и писца; примећује 

уметничке поступке у развијању 

радње; идеја; одређује наведене врсте 

епских дела у стиху и прози; повезује 

одломак дела са књ. родом и врстом; 

прави језичку и етичку анализу лика  

( једноставно и укратко); одређује 

врсте стихова у народној поезији 

- повезује прочитани драмски текст 

са позоришном представом и улогом 

редитеља, сценографа и 

костимографа; повезује одломак дела 

са књ. родом и врстом; прави језичку 

и етичку  анализу лика 

 ( једноставно и укратко); 
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Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Саставља једноставан наративни, 

дескриптивни и експозоиторни текст 

организован у смисаоне целине 

-зна да укратко исприча стваран или 

измишљени догађај по хронолошком 

реду, - опис природе - пејзаж (описује 

природу трудећи се да запази 

најбитније детаље у природи и 

користећи придеве);  

-опис лика - портрет личности из 

непосредне околине, описивање 

спољашњег и унутрашњег простора;  

описивање једноставнијег радног 

поступка; 

 - уме да препричава краћи текст  

- саставља писмо (једноставнији 

примери; зна основна правила о 

писању писама; 

препознаје синониме и антониме; 

одређује значење непознате на основу 

састава и контекста речи у 

једноставним примерима уз  

помоћ; 

Саставља једноставан наративни, 

дескриптивни и експозоиторни текст 

организован у смисаоне целине (увод, 

разрада, закључак) користећи правилно 

писмо; реченица је разумљива и 

граматички исправна;  

примењује правописну норму у 

једноставнијим случајевима; 

-зна да укратко исприча стваран или 

измишљени догађај по хронолошком 

реду, - опис природе - пејзаж (описује 

природу трудећи се да запази 

најбитније детаље у природи и 

користећи придеве);  

-опис лика - портрет личности из 

непосредне околине (описује 

спољашњи изглед (обраћа пажњу на 

детаље) и унутрашње особине 

личности (на основу неколико особина 

и поступака); описивање спољашњег и 

унутрашњег простора; г) описивање 

једноставнијег радног поступка; - уме 

да препричава краћи текст  

- саставља писмо (једноставнији 

примери; зна основна правила о 

писању писама препознаје синониме и 

антониме; одређује значење непознате 

на основу састава и контекста речи у 

једноставним примерима без помоћи; 

 

-  текст садржајнији, целовитији; 

распоред грађе лепо осмишљен (увод, 

ток радње - истицање најважнијих 

момената, врхунац и завршетак), 

уочава узрочно последичне везе, зна 

основне елементе композиције, 

уочава пасусе као уже тематске 

целине, исказује властита осећања и 

ставове, запажа више детаља) , добро 

одређено тежиште теме; већина 

правописних правила испоштована; - 

пише јасно и смислено, - препричава 

динамичне сцене из епског дела, 

телевизијске емисије или филма 

избегава безначајне појединости и 

сувишне речи; 

- саставља вест 

- повезује примере синонимије и 

антонимије са називима истих; 

препознаје некњижевне речи и 

туђице( зна турцизме) ; одређује 

значење непознате на основу састава 

и контекста речи у једноставним прим 

 

текст је садржајнији, добар избор и 

распоред грађе; групише грађу према 

композиционим етапама; добро 

одређено тежиште теме; већина 

правописних правила испоштована, 

јединствен, оригиналан и стилски 

добро уобличен текст; 

Одређује синониме и антониме; 

примећује и непознате речи; одређује 

значење непознатих речи на основу 

контекста и значења у сложенијим 

примерима; на примерима 

једноставних фраза и полисемије 

примећује основно и пренесено 

значење речи( не именовати лексичке  

појаве); 
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КРИТЕРИЈУМ  ОЦЕЊИВАЊА ЗА 6. РАЗРЕД 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК  6. разред 

Тема: ЈЕЗИК 

ДОВОЉАН (2)  ДОБАР (3)  ВРЛО ДОБАР (4)  ОДЛИЧАН (5)  

Препознаје просту реч у 

једноставним примерима; препознаје 

корен речи; гради породицу речи; 

зна особине и врсте гласова; 

 разликује променљиве (род, број) и 

непроменљиве речи; 

употребљава правилно глаголски 

облик у реченици; 

правилно употребљава велико слово 

у писању властитих имена, 

географских појмова и назива улица; 

означава интерпункцијске знаке на 

потребним местима; 

раставља реч на крају реда( 

једноставни примери) 

Препознаје просту реч у 

једноставним примерима; препознаје 

корен речи; гради породицу речи; 

зна особине и врсте гласова; 

правилно употребљава гласове у 

наводи врсте речи; ; разликује 

променљиве (род, број) и 

непроменљиве речи; препознаје 

придевску заменицу; употребљава 

правилно глаголски облик у 

реченици; препознаје реченичне 

чланове у типичним примерима; 

познаје правописну норму у 

једноставним примерима:  

правилно употребљава велико слово 

у писању властитих имена, 

географских појмова и назива улица; 

организација и васионских тела; 

присвојних придева; означава 

интерпункцијске знаке на потребним 

Схвата слоготворно р и дели речи на 

слогове( једноставни примери); 

Схвата улогу префикса и суфикса;; 

повезује дату реч са начином 

грађења; идентификује просту, 

изведену и сложену реч у 

сложенијим примерима; повезује реч 

са присутном гласовном променом; 

идентификује врсту наведене речи; 

повезује врсту речи са њеном 

подврстом; идентификује падежни 

облик; степен поређења; препознаје 

облик глагола; зна категоријална 

обележја глагола; Одређује 

самостално реченичне чланове у 

једноставним примерима; препознаје 

прецизно одређивање реч. чл. дели 

сложену реченицу на просте 

(предикатске реченице) у 

једноставнијим примерима, 

објашњава начин грађења речи; 

класификује гласове 

комбинујући две особине; 

препознаје, објашњава и 

именује гласовну промену;  

Разликује врсту и подврсту речи и 

објашњава граматичке категорије; 

уочава употребу предлога уз падеже 

и везнике у реченицама; прецизно 

идентификује реченичне чланове у 

сложенијим примерима, Одређује 

субјекатски и објекатски скуп речи; 

испитује сложену реченицу делећи је 

на просте у сложенијим примерима; 

издваја зависну реченицу у 

једноставним примерима;  

- зна и доследно примењује 

правописну норму: 

Одређује самостално реченичне 

чланове у једноставним примерима; 
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местима; раставља реч на крају реда препознаје реченични члан исказан 

речју и скупом речи; 

- зна и примењује правописну норму 

у већини случајева: употреба 

великог слова у писању назива 

уметничких дела, празника, 

историјских догађаја, вишечланих 

географских појмова ,називе разних 

организација и органа (сложенији 

примери); правилно употребљава 

слово Ј у писању присвојних 

придева ; интерпункција уз 

апозицију, три тачке и 

интерпункцију после узвика, цртице  

препознаје прецизно одређивање реч. 

чл. дели сложену реченицу на просте 

(предикатске реченице) у 

једноставнијим примерима, 

препознаје реченични члан исказан 

речју и скупом речи;- зна и 

примењује правописну норму: 

употреба великог слова у писању 

назива правилно употребљава слово 

Ј у писању присвојних придева; 

интерпункција уз апозицију, три 

тачке и интерпункцију после узвика, 

цртице у једноставнијим примерима 
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Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2)  ДОБАР (3)  ВРЛО ДОБАР (4)  ОДЛИЧАН (5)  

означава аутора песме; препознаје 

књижевни род ; именује основни 

мотив; успева да одреди основно 

осећање; 

означава писца дела; наводи тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

означава писца дела; наводи тему, 

мотив,  

место, време, фабулу, лик; 

 означава аутора песме; препознаје 

књижевни род ; именује основни 

мотив; успева да одреди основно 

осећање; препознаје епитет , 

поређење; означава уметничку и 

народну поезију; дефинише и 

препознаје риму; 

означава писаца дела; наводи тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

препознаје књижевни род; препознаје 

нарацију , дескрипцију; 

означава писац дела; наводи тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

препознаје књижевни род; 

препознаје чин, појаву, ликове; 

 идентификује и повезује песму са 

понуђеном врстом лирике; 

препознаје ономатопеју; хиперболу, 

схвата остале мотиве и препознаје 

песничку слику; идентификује 

парну, укрштену и обгрљену риму; 

означава у тексту нарацију, 

дескрипцију, дијалог; идентификује 

повезује дело са понуђеном врстом; 

препознаје развијање радње у 

епском делу, одређује кључне 

мотиве; 

идентификује  врсту раме(комедија); 

одређује мотиве, композицију( 

основни појмови у развијању 

радње); означава дијалог и монолог. 

разликује лирски субјекат и песника; 

идентификује врсту песме; испитује 

наведене стилске фигуре( контраст, 

градација); на основу издвојених 

мотива тумачи песничке слике, 

објашњава основна осећања и идеју 

песме; одређује врсту стиха, врсту 

риме и примећује у песми ритам, 

темпо, паузе, наглашеност речи 

одређује разлику између епског 

приповедача и писца; разликује 

дескрипцију(портрет, пејзаж, 

динамичке и статичке мотиве); 

(нарација у првом и  

трећем лицу, хронолошка и 

ретроспективна); тумачи идеју; 

разликује и идентификује наведене 

врсте епских дела у стиху и прози; 

повезује одломак дела са књ. родом и 

врстом; тумачи језичку и етичку 

социолошка, психолошка анализу 

лика( једноставног укратко); 

издваја основне одлике комедије; 

упознаје се са иронијом и сатиром ; 

тумачи карактеризацију ликова 

повезује одломак дела са књ. родом и 

врстом; приказује језичку и етичку 

анализу лика( једноставног укратко); 

тумачи идеју 
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Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Саставља једноставан наративни, 

дескриптивни и експозоиторни текст 

организован у смисаоне целине( 

увод, разрада, закључак); 

 зна да укратко исприча стваран или 

измишљен по хронолошком реду, -

опис природе - пејзаж –динамичне и 

статичне појаве (-опис лика - портрет 

личности из непосредне околине; 

описивање спољашњег и 

унутрашњег простора; 

препознаје синониме, хомониме и 

антониме; 

Саставља једноставан наративни, 

дескриптивни и експозоиторни текст 

организован у смисаоне целине( 

увод, разрада, закључак) користећи 

правилно латинично и ћирилично 

писмо; реченица је разумљива и 

граматички исправна; зна да укратко 

исприча стваран или измишљен по 

хронолошком реду, -опис природе - 

пејзаж –динамичне и статичне појаве 

(-опис лика - портрет личности из 

непосредне околине (); описивање 

спољашњег и унутрашњег простора; 

примећује структуру приче грађене 

ретроспективно;  

препознаје синониме, хомониме и 

антониме; именује значење 

непознате речи на основу састава и 

контекста речи у једноставним 

примерима уз помоћ; 

 Интерпретира садржајнији, 

целовитији текст ; распоред грађе 

лепо осмишљен и повезан; схвата 

основне елементе композиције; 

идентификује пасусе као уже 

тематске целине, исказује властита 

осећања и ставове;  

идентификује тежиште теме; пише 

јасно и смислено; пише кратак 

извештај; 

идентификује карактеристике 

хронолошког и ретроспективног 

приповедања; препричава текст са 

променом гледишта; повезује 

анализу личности и анализу 

књижевних портрета; повезује 

примере синонимије, антонимије и 

хомонимије са називима истих; 

препознаје некњижевне речи и 

непознате речи ; схвата значење 

непознате речи на основу састава и 

контекста речи у једноставним 

примерима ; на примерима 

једноставних фраза и полисемије 

примећује основно и пренесено 

значење речи( не именовати 

лексичке појаве); 

интерпретира садржајнији текст; 

први добар избор грађе добро га 

организује према композиционим 

етапама; идентификује тежиште 

теме; креира јединствен, 

оригиналан и стилски добро 

уобличен текст; прожет статичним 

и динамичним сликама у 

описивању; уочава узрочно 

последичне везе; 

сажима текст  у једноставнији; 

објашњава синониме, хомониме и 

антониме; примећује стране речи; 

тумачи значење непознатих речи на 

основу контекста и значења у 

сложенијим примерима. 
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КРИТЕРИЈУМ  ОЦЕЊИВАЊА ЗА 7. РАЗРЕД  

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК  7. разред 

Тема: ЈЕЗИК  

ДОВОЉАН (2)  ДОБАР (3)  ВРЛО ДОБАР (4)  ОДЛИЧАН (5)  

именује врсте речи; одређује род и 

број заједничких именица и придева 

уз именицу; зна да направи правилан 

компаратив и суперлатив;;разликује 

применљиве и непроменљиве речи; 

Зна да наброји падеже и питања и да 

измења именицу; правилно 

употребљава падежне облике; 

употребљава правилно глаголски 

облик у реченици; препознаје и 

одређује једноставније реченичне 

чланове; зна да одреди главну реч у 

синтагми; препознаје реченични члан 

исказан синтагмом; 

примењује правописну норму у 

једноставним примерима: правилно 

употребљава велико слово у 

писању властитих имена, 

географских појмова и назива 

улица; организација и васионских 

тела; присвојних придева; 

зна врсту наведене речи; повезује 

врсту речи са њеном подврстом; 

одређује падежни облик; степен 

поређења; глаголи као врста речи 

(основне граматичке категорије) 

Повезује падеж и понуђено значење 

Разликује личне и неличне глаголске 

облике; зна категоријална обележја 

глагола Одређује самостално 

реченичне чланове у једноставним 

примерима; 

зна и примењује правописну норму у 

већини случајева: употреба великог 

слова у писању назива уметничких 

дела, празника, историјских догађаја, 

вишечланих географских појмова 

,називе разних организација и органа 

(сложенији примери); 

примењује правила интерпункције. 

зна врсту наведене речи; повезује 

врсту речи са њеном подврстом; 

одређује падежни облик; степен 

поређења; глаголи као врста речи 

(основне граматичке категорије); 

одређује прилог и придев у 

реченици;, познаје компарацију 

прилога, повезује падеж и понуђено 

значење, разликује личне и неличне 

глаголске облике; зна категоријална 

обележја глагола; одређује 

самостално реченичне чланове у 

једноставним примерима; препознаје 

врсте синтагме (у односу на главни 

члан); схвата напоредни однос 

независних реченица 

- зна и примењује правописну норму 

у већини случајева: употреба великог 

слова у писању назива уметничких 

дела, празника, историјских догађаја, 

вишечланих географских појмова, 

зна подврсте речи; разликује бројне 

именице од бројева; одређује род и 

број збирних именица и именица 

плуралија тантум; зна и именује 

глаголски вид и род; разликује личне 

и безличне глаголе, разликује 

придевске и именичке заменице у 

реченици; 

-познаје значења падежа, зна да 

одреди понуђени глаголски 

облик; разликује основу и 

наставке у простим глаголским 

облицима; делове сложеног 

облика; одређује прецизно 

реченичне чланове у сложенијим 

примерима; познаје и именује 

синтагму; одређује врсте 

сложених реченица; 

- зна и доследно примењује 

правописну норму: 
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називе разних организација и органа 

(сложенији примери); правилно 

употребљава слово Ј у писању 

присвојних придева; 

Интерпункција уз апозицију, три 

тачке и интерпункцију после узвика, 

цртице у једноставнијим примерима; 

интерпункција у сложеној реченици 

Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2)  ДОБАР (3)  ВРЛО ДОБАР (4)  ОДЛИЧАН (5)  

означава аутора песме; препознаје 

књижевни род ; именује основни 

мотив; успева да одреди основно 

осећање; 

означава писца дела; наводи тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

означава писца дела; наводи тему, 

мотив,  

место, време, фабулу, лик; 

 препознаје чин, појаву, ликове; 

препознаје дијалог и монолог;  

познаје врсте драме, одређује мотиве 

означава писца дела; наводи тему, 

мотив, место, време, фабулу, лик; 

препознаје књижевни род; уочава 

мотиве и њихову повезаност; 

препознаје и разликује хиперболу 

градацију, контраст; препознаје 

љубавну , елегичну и рефлексивну 

песму; народне лирске песме 

препознаје песничку слику; 

разликује р препознаје чин, појаву, 

ликове; препознаје дијалог и 

монолог;  

препознаје врсте драме, одређује 

мотиве, препознаје чин, појаву, 

ликове; 

уочава мотиве и њихову повезаност; 

препознаје и разликује хиперболу 

градацију, контраст; препознаје 

љубавну , елегичну и рефлексивну 

песму;  народне лирске песме 

препознаје песничку слику; 

разликује риму; 

одређује у тексту форме 

приповедања; повезује дело са 

понуђеном врстом; препознаје 

развијање радње у епском делу, 

одређује кључне мотиве; кратка 

анализа лика; друштвено- историјска 

условљеност текста; уочавање 

одлика композиције; одређује дело; 

Упоређује лирски субјеката и 

песника; сам одређује врсту песме; 

одређује горе наведене стилске 

фигуре; препознаје симбол, метафору, 

алегорију, словенску антитезу; на 

основу издвојених мотива организује 

песничке слике, открива основна 

осећања и идеју песме;; одређује 

врсту стиха, врсту риме и мушку, 

женску, средњу, парну и нагомилану 

риму; примећује у песми ритам; 

познаје појам песме у прози; схвата 

функцију мотива; 

Упоређује епског приповедача и 

писца; разликује форме дескрипције и 
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одређује мотиве, композицију; 

одређује дијалог и монолог; 

разликује етапе драмске радње 

(увод, заплет, врхунац, перипетија, 

расплет); 

. 

нарације; идејни слој књижевног 

дела; хумор, иронија и сатира у 

епском делу; одређује врсте епских 

дела у стиху и прози; прави језичку и 

етичку социолошка, психолошка 

анализу лика; зна врсте 

карактеризације књижевног лика; 

наводи наслов дела, род и врсту на 

основу одломка, мотива, теме, 

ликова; издваја основне одлике 

књижевних родова и врста; 

издваја основне одлике комедије; 

упознаје се са иронијом и сатиром ; 

врши карактеризацију ликова 

повезује одломак дела са књ. родом и 

врстом; прави језичку и етичку 

анализу лика (једноставног укратко); 

идеја; зна врсте драме (комедија, 

трагедија, драма у ужем смислу). 
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Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Саставља једноставан наративни, 

дескриптивни и експозоиторни текст 

организован у смисаоне целине 

(увод, разрада, закључак); 

 зна да укратко исприча стваран или 

измишљен по хронолошком реду, -

опис природе - пејзаж –динамичне и 

статичне појаве (-опис лика - портрет 

личности из непосредне околине; 

описивање спољашњег и унутрашњег 

простора; 

препознаје синониме, хомониме и 

антониме; проналази у тексту основне 

информације и изводи закључке; ; 

пише позивнице, захвалнице и-мејл 

поруке;  

 одређује значење непознате речи на 

основу састава и контекста речи у 

једноставним примерима уз помоћ; 

Саставља једноставан наративни, 

дескриптивни и експозоиторни текст 

организован у смисаоне целине( увод, 

разрада, закључак) користећи 

правилно латинично и ћирилично 

писмо; реченица је разумљива и 

граматички исправна; зна да укратко 

исприча стваран или измишљен по 

хронолошком реду, -опис природе - 

пејзаж –динамичне и статичне појаве 

(-опис лика - портрет личности из 

непосредне околине); описивање 

спољашњег и унутрашњег простора; 

примећује структуру приче грађене 

ретроспективно;  

препознаје синониме, хомониме и 

антониме препричава текст са 

променом редоследа догађаја; 

проналази у тексту основне 

информације и изводи закључке; 

;пише позивнице, захвалнице и-мејл 

поруке; разуме легенде, табеле; 

одређује значење непознате речи на 

основу састава и контекста речи у 

једноставним примерима уз помоћ; на 

примерима једностсвних фраза 

примећује основно и пренесено 

значење речи; 

Саставља текст садржајнији, 

целовитији; распоред грађе лепо 

осмишљен(увод, ток радње - 

истицање најважнијих момената, 

врхунац и завршетак), уочава 

узрочно последичне везе, зна 

основне елементе композиције, 

уочава пасусе као уже тематске 

целине, исказује властита осећања и 

ставове, запажа више детаља), 

добро одређено тежиште теме; 

већина правописних правила 

испоштована; - пише јасно и 

смислено; 

чита ради налажења информација; 

упоређује информације из два краћа 

текста; препричавање сажето са 

променом граматичког лица; повезује 

примере синонимије, антонимије, 

хомонимије и полисемије са називима 

истих; препознаје некњижевне и 

стране речи; одређује значење 

непознате на основу састава и 

контекста речи у сложенијим 

примерима ; служи се речником; 

 текст је садржајнији, добар избор и 

распоред грађе; групише грађу 

према композиционим етапама; 

добро одређено тежиште теме; 

већина правописних правила 

испоштована, јединствен, 

оригиналан и стилски добро 

уобличен текст; 

сажима текст; чита вишеструке 

легенде, табеле, дијаграме, 

графиконе; резиме, примећује и 

именује стране речи; зна значења 

фразеологизама који се јављају у 

школским примерима; одређује 

значење непознатих речи на основу 

контекста и значења у сложенијим 

примерима. 
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КРИТЕРИЈУМ  ОЦЕЊИВАЊА ЗА 8. РАЗРЕД  

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 8. разред 

Тема: ЈЕЗИК  

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Препознаје просту реч у једноставним 

примерима; 

препознаје корен речи; гради породицу 

речи; зна особине и врсте гласова; 

правилно употребљава гласове у 

наводи врсте речи; разликује 

променљиве (род, број) и 

непроменљиве речи; препознаје 

придевску заменицу; 

употребљава правилно глаголски облик 

у реченици ; 

препознаје реченичне чланове 

типичним примерима; 

примењује правописну норму(из сваке 

правописне области) у једноставним 

примерима. 

 

Схвата слоготворно р и л и дели речи 

на слогове(једноставни примери); 

 Схвата улогу префикса и суфикса;; 

повезује дату реч са начином грађења; 

идентификује просту, изведену и 

сложену реч у сложенијим примерима; 

идентификује врсту наведене 

речи; повезује врсту речи са 

њеном подврстом; идентификује 

падежни облик; степен поређења; 

препознаје облик глагола; зна 

категоријална обележја глагола; 

дели сложену реченицу на просте 

(предикатске реченице) у 

једноставнијим примерима, 

препознаје реченични члан; 

зна правописну норму и 

примењује је у већини случајева 

Схвата слоготворно р и л и дели речи 

на слогове(једноставни примери); 

Схвата улогу префикса и суфикса;; 

повезује 

дату реч са начином грађења; 

идентификује просту, изведену и 

сложену реч у сложенијим 

примерима; повезује реч са 

присутном гласовном променом; 

идентификује врсту наведене 

речи; повезује врсту речи са 

њеном подврстом; идентификује 

падежни облик; степен поређења; 

препознаје облик глагола; зна 

категоријална обележја глагола; 

Одређује самостално реченичне 

чланове у једноставним 

примерима; препознаје прецизно 

одређивање реч. чл. дели 

сложену реченицу на просте 

(предикатске реченице) у 

једноставнијим примерима, 

препознаје реченични члан 

исказан речју и скупом речи; 

зна правописну норму и 

примењује је у већини случајева. 

објашњава начин грађења речи; 

класификује гласове комбинујући две 

особине; препознаје, објашњава и 

именује гласовну промену; 

Разликује врсту и подврсту речи и 

објашњава граматичке категорије; уочава 

употребу предлога уз падеже и везнике 

у реченицама; прецизно идентификује 

реченичне чланове у сложенијим 

примерима, Одређује субјектски и 

објекатски скуп речи; испитује сложену 

реченицу делећи је на просте у 

сложенијим примерима; издваја зависну 

реченицу у једноставним примерима; 

разликује реченични члан исказан речју и 

скупом речи и реченицом 
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Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

повезује наслове прочитаних 

књижевних дела предвиђених 

програмима од V до VIII разреда) са 

именима аутора тих дела; 

разликује типове књижевног 

стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност); 

разликује основне књижевне родове: 

лирику, епику и драму; 

има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и 

поштује национално, књижевно и 

уметничко наслеђе; 

способан је за естетски доживљај 

уметничких дела; 

препознаје постојање стилских 

фигура у књижевноуметничком 

тексту (епитет, поређење, 

ономатопеје); 

препознаје врсте стиха; 

повезује наслове прочитаних 

књижевних дела (предвиђених 

програмима од V до VIII разреда) са 

именима аутора тих 

дела; 

разликује типове књижевног 

стваралаштва (усмена и ауторска 

књижевност); 

разликује основне књижевне родове: 

лирику, епику и драму; 

препознаје врсте стиха (римовани и 

не римовани;  

препознаје различите облике 

казивања у књижевноуметничком 

тексту: нарација, дескрипција, 

дијалог и монолог; 

препознаје постојање стилских 

фигуру књижевноуметничком тексту 

(епитет, поређење, ономатопеја); 

уочава битне елементе 

књижевноуметничког текста: мотив, 

тему, фабулу, време и место радње, 

лик... 

● има изграђену потребу за читањем 

књижевноуметничких текстова и 

поштује национално, књижевно и 

уметничко наслеђе* 

● способан је за естетски доживљај 

повезује дело из обавезне лектире са 

временом у којем је настало и са 

временом које се узима за оквир 

приповедања; повезује наслов дела из 

обавезне лектире и род, врсту или из 

дела; препознаје род и врсту 

књижевноуметничког дела на основу 

одломака, ликова, карактеристичних 

ситуација; 

 разликује лирско-епске врсте (баладу, 

поему) 

 разликује књижевнонаучне врсте: 

биографију, аутобиографију, дневник и 

путопис и научно-популарне текстове; 

 препознаје и разликује одређене 

(тражене) стилске фигуре у 

књижевноуметничком тексту 

(персонификација, хипербола, градација, 

метафора, контраст); 

одређује мотиве, идеје, композицију, 

форму, карактеристике лика 

(психолошке, социолошке, етичке) и 

њихову међусобну повезаност; 

разликује облике казивања у 

књижевноуметничком тексту: 

приповедање, описивање, 

монолог/унутрашњи монолог, дијалог; 

 уочава разлику између препричавања и 

анализе дела 

 уме да води дневник о прочитаним 

књигама; 

 наводи наслов дела, аутора, род 

и врсту на основу одломака, ликова 

карактери-сличних тема и мотива; 

издваја основне одлике књижевних 

родова и врста у конкретном тексту; 

 разликује аутора дела од лирског 

субјекта и приповедача у делу; 

 проналази и именује стилске фигуре; 

одређује функцију стилских фигура у 

тексту; 

 одређује и именује врсту стиха и 

строфе; 

 тумачи различите елементе 

књижевноуметничког дела позивајући 

се на само дело; 

изражава свој став о конкретном делу 

и аргументовано га образлаже; 

 повезује књижевноуметничке 

текстове с другим текстовима који се 

обрађују. 
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Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

уме да преприча текст; 

саставља једноставан експозиторни, 

наративни и дескриптивни текст и 

уме да га организује у смисаоне 

целине (уводни, средишњи и завршни 

део текста); 

саставља разумљиву, граматички 

исправну реченицу; 

влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо; 

попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у 

школи и свакодневном животу; 

препознаје различита значења 

вишезначних речи које се 

употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, 

школи и сл.); 

 зна значења речи и фразеологизама 

који се употребљавају у контексту 

свакодневне комуникације (у кући, 

школи и сл.), као и оних који се често 

јављају у школским текстовима (у 

уџбеницима, текстовима из 

лектире и сл.); 

 одређује значења непознатих речи и 

израза на основу њиховог састава 

и/или контекста у коме су 

употребљени (једноставни случајеви); 

Саставља наративни и дескриптивни 

текст, који је јединствен, кохерентан 

и унутар себе повезан; 

 саставља вест, реферат и извештај; 

влада основним жанровима писане 

комуникације: саставља писмо; 

попуњава различите обрасце и 

формуларе с којима се сусреће у 

школи и свакодневном животу; 

чита текст користећи различите 

стратегије читања: „летимично 

читање“ (ради брзог налажења 

одређених информација); читање „с 

оловком у руци“ (ради учења, ради 

извршавања различитих задатака, 

ради решавања проблема); 

читање ради уживања; 

одређује значења непознатих речи и 

израза на основу њиховог састава 

и/или контекста у коме су 

употребљени (једноставни 

случајеви); 

разликује све делове текста и 

књиге, укључујући индекс, 

појмовник и библиографију и уме 

њима да се користи; 

 зна значења речи и фразеологизама 

који се јављају у школским 

текстовима (у уџбеницима, 

Користи разне стратегије читања: 

„летимично читање“ (ради 

брзог налажења одређених 

информација); читање „с оловком у 

руци“ (ради учења, ради извршавања 

различитих задатака, ради решавања 

проблема); 

читање ради уживања; 

 познаје врсте неуметничких текстова 

(излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама); 

 препознаје и издваја језичка средства 

карактеристична за различите 

функционалне стилове; 

 разликује све делове текста и књиге, 

укључујући индекс, појмовник и 

библиографију и уме њима да се 

користи; 

 проналази, издваја и упоређује 

информације из два краћа текста, или 

више њих (према датим критеријумима) 

 разликује чињеницу од коментара, 

објективност од пристрасности и 

пропаганде на једноставним примерима; 

 препознаје став аутора неуметничког 

текста и разликује га од другачијих 

ставова изнетих у таквом тексту; 

 пише резиме краћег и/или 

једноставнијег текста; 

Организује текст  у правилно 

распоређене пасусе; 

одређује прикладан наслов тексту и 

поднаслове деловима текста; 

 саставља аргументативни текст; 

организује га у смисаоне целине 

(уводни, средишњи и завршни део 

текста) 

 пише приказ (књиге, филма, 

позоришне представе и сл.), 

репортажу и расправу упоређуј 

саставља аугументативни 

текст; 

проналази, издваја и упоређује 

информације из два дужа текста 

сложеније структуре или више 

њих (према датим критеријумима) 

 издваја кључне речи и резимира 

текст; 

издваја из текста аргументе у 

прилог некој тези (ставу) или 

аргументе против ње;  

изводи закључке засноване на 

сложенијем тексту; 

чита и тумачи сложеније 

нелинеарне елементе текста: 

вишеструке легенде, табеле, 

дијаграме и графиконе;  

уме да одреди значења непознатих 
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 служи се речницима, приручницима 

и енциклопедијама; 

 разуме текст (ћирилични и 

латинични) који чита наглас и у себи 

разликује уметнички и неуметнички 

текст; 

 уме да одреди сврху текста 

експозиција (излагање), 

дескрипција(описивање), нарација 

(приповедање),аргументација, 

пропаганда; 

препознаје различите функционалне 

стилове на једноставним примерима; 

текстовима из лектире и сл.), као и 

литерарним и 

медијским текстовима намењеним  

младима; 

 

зна основне особине говорног и 

писаног језика; 

познаје метонимију* као лексички 

механизам; 

 зна значења речи и фразеологизама који 

се јављају у школским текстовима(у 

уџбеницима, текстовима из лектире и 

сл.), као и литерарним и медијским 

текстовима намењеним младима, и 

правилно их употребљава; 

 одређује значења непознатих 

речи и израза на основу њиховог 

састава или контекста у коме су 

употребљени (сложенији примери). 

речи и израза на основу њиховог 

састава, контекста у коме су 

употребљени, или на основу 

њиховог порекла; 

 зна значења речи и фразеологизама у 

научно популарним текстовима, 

намењеним младима, и правилно их 

употребљава. 

 

 

 


