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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

 

Општа предметна компетенција  

 

Има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада 

усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, 

уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички 

промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи 

књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је 

најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и 

потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања 

тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

 

 

Основни ниво 

 

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања 

туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или писани текст који је логичан, 

добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), 

влада основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном 

животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, 

разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља 

једноставнији књижевни и неуметнички текст. 

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од 

дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни језик. Има основна знања о 

гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка 

правила у говору и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом 

образовања, а речи употребљава у складу са приликом. 

 Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју 

српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, 

естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира 

читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

 

 

Средњи ниво 

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; 

саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно износећи идеје; у различите 

сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус 

својствен образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна 

основне особине дијалеката српског језика и смешта развој књижевног језика код Срба 

у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и 

реченицама српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат 

речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно изрази. 
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Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, 

идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје 

књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених 

програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, 

секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

 

Напредни ниво 

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су 

предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; пише стручни текст на теме 

из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и 

неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као 

читаоцу. 

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има 

основна знања о речницима и структури речничког чланка. 

 Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног 

школског програма, као и додатна (изборна). Користи више метода, гледишта и 

компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу 

аргументовано износи стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, 

анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке 

одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује 

стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким 

циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  
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Специфична предметна компетенција: ЈЕЗИК 

 

Основни ниво 

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој 

језик и поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о 

дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор 

као равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју 

књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима 

српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са 

облицима речи и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да 

анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу 

речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да 

износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и 

правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним 

писањем једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, 

захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, дајући предност 

ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља 

матурски рад поштујући правила израде стручног рада. 

 

 

Средњи ниво 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој 

међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалеката српског језика и 

основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског 

језика; зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног 

акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима 

њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим 

моделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. 

Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. 

Користи стручну литературу и пише складно извештај и реферат. 

 

 

Напредни ниво 

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског 

језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, структури 

реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт 

говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог 

саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и 

новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму. 
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Специфична предметна компетенција: КЊИЖЕВНОСТ 

 

Основни ниво 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне 

представнике и дела из светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и 

доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, 

естетске и структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду 

градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и 

неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој 

одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би 

анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира 

делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима 

значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из 

књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје 

личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме 

значај књижевности за формирање језичког, литерарног, културног и националног 

идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе. 

 

Средњи ниво 

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна 

знања о књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела одређује. 

Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију 

језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне 

методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје 

књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде 

појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. 

На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у 

функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, 

језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и 

читалачки укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене 

стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису сврсисходни. 

Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста 

утичу на његово разумевање. 

 

Напредни ниво 

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано 

позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. 

Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима 

сагласну терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да 

употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и 

тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу 

примарног текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни 

текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за 

читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје 

и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и 

неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом 

развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким 

способностима. 
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Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег средњег 

образовања за предмет Српски језик и књижевност садржe стандарде постигнућа за 

области: Језик, Књижевност и Језичка култура. У оквиру сваке области описани су 

захтеви на три нивоа. 

 

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу у свакој области. 

 

1. Област ЈЕЗИК 

  

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); 

поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. 

Разуме појам текста; разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје 

врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје 

појмове једнојезичности и вишејезичности (и зна одговарајуће језичке прилике у 

Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете. 

 

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке 

о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и према оба изговора српског књижевног језика (поштује 

свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако 

цени оба изговора српског књижевног језика – екавски и (и)јекавски); има потребу да 

учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне 

приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међу 

другим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног 

језика, писма и правописа код Срба. 

 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу 

гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на 

крају реда; зна основна правила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између 

свог и књижевног акцента. 

 

2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у 

фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); 

издваја делове речи у вези с облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, 

творбена основа, суфикс) у једноставнијим случајевима; препознаје основне начине 

грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне 

промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењу нових речи. 
 

2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује 

активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по 

основним моделима и проширене прилошким одредбама. 

 

2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави 

разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са 
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приликом; има основна знања о значењу речи; познаје основне лексичке односе 

(синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; 

нема одбојност према речима страног порекла, али их не прихвата некритички и 

аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике 

српског језика и уме да се њима користи.  

 

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

  

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у 

контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.  

 

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну 

везу са примерима из књижевних
1
 и неуметничких

2
 текстова предвиђених програмом. 

 

2СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује 

методе унутрашњег и спољашњег приступа.  

 

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и 

структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. 

  

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу 

на остале друштвене дискурсе. 

 

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, 

праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и 

писцима из обавезне лектире школског програма. 

 

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује 

примарним текстом. 

 

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима 

предвиђеним програмом. 

 

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, 

литерарног, културног и националног идентитета.   

 

 

 

                                                 
1
 Књижеви текстови обухватају књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове. 

2
 Под неуметничким текстовима подразумевају се текстови из науке о језику и науке о књижевности, 

научнопопуларни текстови из ових области и, по потреби, текстови из медија и других извора погодни за 

обраду градива из предмета Српски језик и књижевност. 
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3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; 

примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и 

труди се да је с њим усклади; течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним 

ситуацијама говори о једноставнијим темама из области језика, књижевности и културе 

користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, 

поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) 

и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, 

прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална 

језичка средства (држање, мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; 

има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша 

излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; 

приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке. 

 

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна 

тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; 

разликује битно од небитног и држи се основне теме; саставља једноставнији говорени 

и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме 

укратко да опише своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела; 

сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне 

или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст. 

 

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и 

културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, 

говори одмерено, ослања се на аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме 

у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на 

теме из књижевности, језика и културе. 

 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна 

правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем 

Правописа; у писању издваја делове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада 

(употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију); саставља писмо – 

приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни 

различите формуларе и обрасце.  

 

2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, 

лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине 

(књижевноуметничке текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о 

језику и књижевности, текстове из медија
3
); примењује предложене стратегије читања.  

 

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје 

њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје 

                                                 
3
 Текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 
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текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из 

двају или више текстова. 

  

2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: 

разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и 

то образлаже) да ли аутор неуметничког текста износи све потребне информације и да 

ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста 

неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; препознаје 

говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према 

њима; уме у једноставним примерима да понуди алтернативу бирократском језику. 

 

2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, 

сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје 

конотативно значење речи у датом контексту и разуме сврху конотативног значења у 

књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу 

контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћење лексичког фонда. 
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Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу у свакој области. 

 

1. Област ЈЕЗИК 

 

 

2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје 

јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има 

основна знања о писму уопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – 

фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има 

основна знања о језицима у свету (језичка сродност, језички типови, језичке 

универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; 

разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих на основу 

медијума и оних који су условљени социјално и функционално. 

 

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила 

екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску 

реч у екавски лик и обрнуто. Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, 

историјски и културни контекст. 

 

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели 

гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске 

норме и уме да прочита правилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, 

сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).  
 

2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик 

променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч 

на творбене морфеме у једноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање 

фреквентним случајевима. 

 

2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује 

безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има 

шира знања о синтагми; препознаје основне врсте зависних предикатских реченица 

(типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; 

разликује врсте независних предикатских реченица; разуме појам елипсе; има основна 

знања о употреби падежа и глаголских облика.  

    

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и 

интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса 

и суфикса). Тај фонд употребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности 

које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог 

речника; познаје хиперонимију/хипонимију, паронимију; разликује лексичке слојеве; 

познаје метонимију као лексички механизам. 
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2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце 

(доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме 

приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...). 

 

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања 

адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

 

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом 

разумевања и тумачења ових врста дела. 

 

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује 

да ли је сложенији књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене 

јасно и прецизно; уочава стилске поступке у књижевноуметничком и 

књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе тумачењу значења текста. 

 

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале 

друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус 

историјског и фиктивног итд.). 

 

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из 

школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким 

одликама стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности.  

 

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. 

 

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу 

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. 

 

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, 

способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен 

културном и образованом човеку. 
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3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о 

темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и 

одговарајућом терминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; 

процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим 

потребама и могућностима; има потребу и навику да развија сопствену говорну 

културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из 

језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову 

аргументацију и објективност. 

 

2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или 

слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у 

говореној или писаној расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући 

занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поенту и излаже је на прикладан 

начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенији 

књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и 

реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.  

 

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, 

лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке 

текстове, стручне и научнопопуларне текстове из области науке о језику и 

књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и 

образованом човеку; примењује сложене стратегије читања; бира стратегију читања 

која одговара сврси читања.  

 

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову 

сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према 

задатом критеријуму; издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди 

информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски 

или стилски аспект према задатом критеријуму; анализира и тумачи оне системе 

мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значења књижевног 

дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове. 

  

2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: 

раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор 

текста неутралан или ангажован односно пристрастан, и образлаже своју процену; 

разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли 

аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текста погодног за обраду 

градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје 

довољне и веродостојне доказе за то што тврди.  
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2.CJK.2.3.6. Процењује да ли је сложенији неуметнички текст погодан за обраду 

градива из језика и књижевности добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје 

изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке у овим текстовима; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање.  

 

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу у свакој области. 

 

1. Област ЈЕЗИК 

 

 

2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам 

категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности 

и начина); разуме појам информативне актуализације реченице и зна како се она 

постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије. 

 

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније 

примере. 

 

2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у 

српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те 

морфеме). 

 

2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да 

анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје 

специјалне независне реченице; познаје различита решења у вези с конгруенцијом. 

 

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка. 

 

  

 

2. Област КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и 

књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и 

факултативне књижевноуметничке и књижевнонаучне текстове; током интерпретације 

поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском 

контексту.  

 

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно 

примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су 

предвиђена школским програмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван 

школског програма. 

 

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, 

одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа. 

 

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван 



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 14 

школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова. 

 

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. 

присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног 

итд.) у односу на остале друштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу 

књижевних дела. 

 

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.  

 

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје 

ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког 

контекста. 

 

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално 

изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску).  

 

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом 

избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања 

које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални 

идентитет.  
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3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

  

2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује 

о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких 

текстова користећи стручну терминологију. 

  

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и 

пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке 

(ораторске) вештине; претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим 

проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну 

реакцију саговорника односно аудиторијума и томе прилагођава свој говор; слушајући 

говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.  

   

2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из 

књижевности и језика, као и новински чланак.  

 

2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује 

информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или 

самостално постављеног критеријума. 

 

2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико 

сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је 

намењен, уочавајући које информације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор 

аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; 

запажа ауторове грешке у закључивању и сл.  

 

2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди 

стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у 

остваривању естетских и значењских одлика наведених врста текстова. 

 

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију 

(разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим 

читалачким способностима...). 

 

 

 

 

 


