
Српски језик – критеријуми за тест 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
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Основни CJ.1.1.1. Разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи. 

CJ.1.1.2. 

Разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху текста: експозиција 

(излагање), дескрипција (описивање), нарација (приповедање), аргументација, 

пропаганда *. 

CJ.1.1.3. 
Препознаје различите функционалне стилове на једноставним примерима. 

CJ.1.1.4. 
Разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов, поднаслов, основни 

текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор, поговор); препознаје цитат; 

служи се садржајем да би пронашао одређени део текста. 

CJ.1.1.5. 
Проналази и издваја основне информације из текста према датим критеријумима. 

CJ.1.1.6. 
Рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног. 

CJ.1.1.7. 
Повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане односе 

(временски след, средство–циљ, узрок–последица и сл.) и извoди закључак заснован 

на једноставнијем тексту. 

CJ.1.1.8. Чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле, дијаграме и 

графиконе. 

Средњи 
CJ.2.1.1. 

Чита текст користећи различите стратегије: „летимично читање” (ради брзог 

налажења одређених информација); читање „с оловком у руци” (ради учења, 

извршавања различитих задатака, решавања проблема); читање ради уживања*. 

 CJ.2.1.2. Познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис, техничко 

приповедање, расправа, реклама). 

CJ.2.1.3. Препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите функционалне 

стилове. 

CJ.2.1.4. Разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и библиографију 

и уме њима да се користи 

CJ.2.1.5. Проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или више њих 

(према датим критеријумима). 

CJ.2.1.6. Разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и пропаганде на 

једноставним примерима. 

CJ.2.1.7. Препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од другачијих ставова 

изнетих у таквом тексту. 

Напредни CJ.3.1.1. Проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa сложеније структуре 

или више њих (према датим критеријумима). 



CJ.3.1.2. 
Издваја кључне речи и резимира текст. 

CJ.3.1.3. Издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или аргументе против ње; 

изводи закључке засноване на сложенијем тексту. 

CJ.3.1.4. Чита  и  тумачи  сложеније  нелинеарне  елементе  текста:  вишеструке легенде, 

табеле, дијаграме и графиконе 
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Основни CJ.1.2.1. Зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу) 

CJ.1.2.2. Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу 

CJ.1.2.3. 

 

Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га 

организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део текста) 

CJ.1.2.4.  Уме да преприча текст 

CJ.1.2.5. Свој језик прилагођава медијуму изражавања* (говору, односно писању), теми, 

прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке варијетете (формални 

или неформални) 

CJ.1.2.6.  Влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо; попуњава 

различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и свакодневном животу 

CJ.1.2.7. Зна да се служи Правописом (школским издањем)* 

CJ.1.2.8. Примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним 

примерима 

CJ.1.2.9. Има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику дискриминације и 

говору мржње* 

Средњи CJ.2.2.1. 

 

Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и 

кохерентан 

CJ.2.2.2. Саставља (...) извештај 

CJ.2.2.3. Пише резиме краћег и/или једноставнијег текста 

CJ.2.2.4. Зна основне особине говорног и писаног језика* 

CJ.2.2.5. Зна правописну норму и примењује је у већини случајева 

Напредни CJ.3.2.1. Организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује прикладан 

наслов тексту и поднаслове деловима текста 

CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст 

CJ.3.2.5. Зна и доследно примењује правописну норму 

 

 


