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Општа предметна компетенција 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном 

језику разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или 

професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 

неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик 

преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  

  Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области 

која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик 

развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, 

уважавање различитости култура и културу дијалога.  

  

Основни ниво 

 Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене 

поруке и кратке једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим 

областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 

проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. 

Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у 

разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим 

ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом 

излагању оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове 

и очекивања.  

Напредни ниво 

 Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да 

прати дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из 

познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са 

општим и властитим интересовањима.  
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Специфична предметна компетенција: РЕЦЕПЦИЈА (слушање и читање) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне 

комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, 

чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног 

живота и/или блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и 

изрази.  

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и 

једноставна излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком 

и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме 

преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске 

информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се 

користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из 

ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. 

адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и 

извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита.  

 

Специфична предметна компетенција: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или 

усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским темама. Користећи 

једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, 

и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих 

области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено 

мишљење о темама из домена личног интересовања, образовања, културе и сл. Користећи 

разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено 
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извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну 

норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој 

комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и 

садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из 

различитих извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује 

информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно 

примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста.  
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Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој 

области. 

 

1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 

2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

 

2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника 

у личном, образовном и јавном контексту.  

 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту.  

2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам излагања).  

 

 

 

 2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 

 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у 

којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. 

 

2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске вести ).  

 

2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма.  

 

2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на 

јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, јеловник и сл.). 

 

2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других 

народа.  
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3. Област језичке вештине – ГОВОР 

 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање). 

 

2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив. 

 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном 

контексту.  

 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 

 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама. 

 

2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања. 

 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традицијом свог и 

других народа. 

 

4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, 

извињење, упозорење). 

 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, 

догађаје, места, осећања). 

 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл. 

 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 

  

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или 

образаца.  
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5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 

 

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају 

изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

 

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 

 

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у 

говору. 

 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму. 

 

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Општи стандарди постигнућа 

за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и 

васпитања у делу општеобразовних предмета 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013 

 

 

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој 

области. 

1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 

2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама 

из свакодневног живота и делатности. 

 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или 

више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту. 

 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и 

јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим 

темама, представљених јасно и стандaрдним језиком. 

 

 

2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 

2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским 

темама из образовног и јавног контекста.  

 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак.  

 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци. 

 

 2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и 

стручни текстови).  

 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе 

на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.  

 

 

 

 

3. Област језичке вештине – ГОВОР 
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2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на 

теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу. 

 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о 

мишљењима других учесника у разговору. 

 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним 

ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима). 

 

2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке.  

 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и 

обичајима свог и других народа. 

 

 

4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и 

аргументе.  

 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним 

темама из области личних интересовања и искустава. 

 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 

 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, 

сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих области који чита или 

слуша. 

 

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

 

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура.  

 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.  
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2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и 

разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 

 

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у 

свакој области. 

 

1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 

2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном 

аргументацијом у којoj се износе лични ставови једног или више са/говорника, у 

приватном, образовном, јавном и професионалном контексту.  

 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ 

пропратног материјала. 

 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из 

друштвеног или професионалног живота. 

 

 

2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 

 

2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући 

одговарајуће технике/врсте читања.  

  
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до 

потребних информација из области личног интересовања. 

 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним 

интересовањима.  

 

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу 

сопственог предзнања (нпр. специјализовани чланци, приручници, сложена упутства).  

 

2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама 

у коме аутор износи нарочите ставове и гледишта. 
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2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

3. Област језичке вештине – ГОВОР 

 

2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о 

општим и стручним темама, с једним или више саговорника. 

 

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената 

и коментара. 

 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште 

износећи преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и одговара на питања 

слушалаца. 

 

2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног 

програма, дискусија, излагања и вести (препричава, резимира, преводи).  

 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, 

традицијом и обичајима свог и других народа. 

 

 

4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 

2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и коментаришући туђе ставове. 

 

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе 

и потребе струке.   

 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним 

догађајима.  

 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди 

аргументована решења у вези с одређеним питањима; јасно и детаљно исказује став, 

осећање, мишљење или реакцију.  

 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих 

текстова из различитих области које чита или слуша (нпр. препричава, описује, 

систематизује и сл.).  
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5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све 

уобичајене граматичке структуре. 

 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију. 

 

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка 

правила, правила организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар. 
 


