
                                                      Усклађивање критеријума оцењивања за 5.разред: 

Наставна 

тема 

Довољан  2  Добар  3 Врло добар  4  Одличан  5 

Забава мадих -Ученик искључиво уз помоћ 

наставника именује делове 

тела показујући их на себи и 

слуша песму о деловима 

тела.   

- уме да именује различите 

спортове 

- зна да гради императив  

 

-Ученик већим делом 

самостално именује 

делове тела из песме.  

- ученик зна грађење 

глагола Бавити се. 

- уме да именује 

различите спортове. 

- прави поређење са 

императивом у српском и 

француском језику.  

 

 

  

-Ученик самостално именује 

делове тела из истоимене 

песме.  

Зна да конструкцију  “боли ме“ 

логички повежу са деловима 

тела. 

- ученик зна грађење глагола 

бавити се који повезује са 

различитим спортовима у 

циљу грађења те конструкције. 

(бавити се неким спортом) . 

- за грађење императива и у 

одричном одлику . 

 

-ученик пева песму о 

деловима тела и зна да 

каже шта га боли. 

- зна да преведе реченице 

са императивом у 

потврдном и одричном 

облику.  

- уме да искаже којим се 

спортом бави уз 

употребу одређене 

конструкције.  

Град -Ученик зна да именује 

превозна средства 

-Уз помоћ наставниика зна 

да искаже предлоге за место 

-Зна да каже редне бројеве 

до 10 

-Ученик именује превозна 

средства која повезује са 

предлозима за место 

(право, десно, лево, преко 

пута)  

- Зна редне бројеве до 20 

- Зна грађење глагола 

Узети у презенту  

-Ученик именује превозна 

средства која повезује са 

предлозима за место ( право, 

десно, лево, преко пута) и уз 

глагол Узети  који је у 

презенту формира реченице.  

   

 

Ученик именује превозна 

средства која повезује са 

предлозима за место 

(право, десно, лево, преко 

пута) и уз глагол Узети  

који је у презенту 

преводи  реченице. 

-Уме да објасни где се 

налази и где треба да 

иде.  

Један сат у 

свету 

-Ученик зна уз помоћ 

наставника да именује 

годишња доба, 

националности и професије.  

- Разликује женски и мушки 

-Ученик зна самостално 

да каже које је годишње 

доба.  

-Зна да разликује  

професије женског и 

- Ученик зна да каже колико је 

сати  

-Употребљава безличне 

конструкције – пада киша, 

лепо је...да искаже како је 

- Ученик зна да каже 

колико је сати. 

- Употребаљава предлоге 

за место испред градова 

и држава.  



род професије.  мушког рода 

 

време напоље. 

- Уме да искаже чиме се бави 

одређена професија.  

-У свакодневном говору 

ученик је способан да 

употребљава безличне 

конструкције – Пада 

киша, Лепо је...да искаже 

како је време напоље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Усклађивање критеријумаоцењивањаза 6.разред: 

Наставна 

тема 

Довољан  2  Добар  3 Врло добар  4  Одличан  5 

Гурмани(Хра

на) 

-Уз помоћ наставника уме да 

наброји неколико назива 

воћа и поврћа и неке основне 

намирнице(или зна њихово 

значење када их наставник 

набраја). 

-Уме да разликује облике 

партитивног члана по роду и 

броју и делимично,уз помоћ 

наставника да их користи уз 

намирнице. 

-Самостално уме да 

наброји неколико назива 

воћа и поврћа и неколико 

намирница(хране и пића). 

-Зна грађење и промену 

глагола Јести и Пити  

-Зна када и зашто 

користимо партитивни 

члан и да га правилно 

употреби. 

.  

 

 

 

-Ученик самостално именује 

већи број намирница,као и 

воћа и поврћа. 

-Користи правилно 

партитивни члан и партитивно 

DE 

-Уме да искаже правилно 

негацију 

-Зна промену глагола Јести и 

Пити 

. 

 

-Познаје и именује 

велики број намирница 

,воћа и поврћа 

-Правилно користи 

партитивни члан и 

партитивно DE 

-правилно мења глаголе 

Јести и Пити 

-Зна негацију/Познаје 

укусе 

-Уме да напише неки 

рецепт  

-Уме да затражи неко 

јело или пиће у 

ресторану. 

.  

Када 

волимо,не 

гледамо 

колико 

кошта... 

-Ученик уз помоћ 

наставника уме да наброји 

неке поклоне за Дан жена. 

-Уме да разликује три 

степена компарације 

(мање,више,исто)и да уз 

наставникову помоћ направи 

реченицу 

-Мења глаголе Avoir /Etre(у 

оквиру обраде Passe 

Compose-a) 

-Делимично самостално 

може да упореди шта је 

мање,више,односно исто 

скупо од два 

предмета(или поклона) 

-Делимично самостално 

уме да наброји десетице 

до 100 

-Уз помоћ наставника 

мења неки глагол у passe 

compose-у 

 

-Самостално уме да упореди 

два предмета 

-Уме да броји до 100 

-Уме да промени неки глагол у 

passe compose-у и да ради 

таква граматичка вежбања 

(промена са avoir/etre;слагање 

партиципа...) 

 

-Самостално пише 

реченице са 

компаративом 

-Броји до 100 

-Доста добро познаје 

вокабулар у вези са 

поклонима 

-Зна добро грађење и 

употребу passe compose-a 

-Уме да води дијалог при 

куповини у неком 

тржном центру по 



моделу лекције... 

Форензичка 

истрага 

-Уз наставникову помоћ 

препознаје неке појмове у 

вези са овом 

тематиком(трагови,истрага,п

олиција,окривљени...) 

-Зна промену глагола avoir 

/etre 

-Зна како се гради одрични 

облик 

-Уз помоћ наставника уме да 

наброји неке прилоге за 

количину(мало,много,преви

ше...) 

-Делимично самостално 

уме да преведе неке 

појмове у овој теми 

-Зна грађење passe 

compose-a 

-Зна како се гради 

одрични облик 

-Уз помоћ наставника 

преводи лекције 

-Познаје изразе за 

количину 

-Самостално ради граматичка 

вежбања у вези са passe 

compose-ом(познаје правила и 

употребу) 

-Пише реченице у одричном 

облику 

-Самостално преводи лекције 

из ове области(познаје 

вокабулар) 

-Одлично познаје 

вокабулар и граматику 

-Ради граматичка 

вежбања самостално 

-Самостално преводи и 

одговара на питања у 

вези са лекцијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Усклађивање критеријума оцењивања за 7.разред: 

Наставна 

тема 

Довољан  2  Добар  3 Врло добар  4  Одличан  5 

Дељење 

информација 

-Разуме о чему говоре 

лекције и уз помоћ 

наставника уме да их 

преведе 

-Зна да препозна прошлу 

радњу и како се гради passe 

compose 

-Уз помоћ наставника уме 

да прочита и преведе 

лекције из ове 

области,познаје значење 

доста речи 

-Препознаје прошлу 

радњу и грађење passe 

compose-a 

-Уз помоћ наставника 

ради вежбања из уџбеника 

 

 

-Самостално и углавном тачно 

чита и преводи лекције и 

познаје вокабулар 

-Ради граматичка вежбања у 

вези са passe compose-

oм(промена са 

avoir/etre;слагање партиципа..) 

-Одговара на питања у вези са 

лекцијом 

-Одлично чита и преводи 

лекције 

-Разуме питања и даје 

одговоре на њих 

-Ради граматичка 

вежбања са passe 

compose-ом 

-Пише кратак састав на 

тему омиљеног филма 

.  

Докажи се -Преводи неку од лекција 

-Уме да наброји неки од 

прилога за изражавање 

учесталости неке радње ,као 

и неку од неодређених или 

одричних речи(зна њихово 

значење) 

-Уз помоћ наставника 

чита и преводи лекције  

-Разуме разлику у 

употреби заменица qui/que 

-Делимично самостално 

користи прилоге за 

учесталост и уме да 

искаже неку радњу са тим 

прилогом 

-Делимично самостално 

ради вежбања са 

одричним и неодређеним 

речима,разуме њихово 

значење и употребу 

-Самостално и углавном тачно 

чита и преводи лекције и 

одговара на питања у вези са 

лекцијом 

-Ради реченице са qui/que 

-Мења повратне глаголе у 

passe compose-у 

-Гради реченице са радњом 

коју ради 

често,ретко,увек,никад... 

-Користи правилно неодређене 

и одричне речи 

-Самостално и тачно 

чита и преводи лекције 

-Разуме питања и даје 

одговоре 

-Тачно ради граматичка 

вежбања у вези са 

заменицамаqui/que,неодр

еђеним и одричним 

речима,прилозима за 

учесталост радње 

-Мења повратне глаголе 

у passe compose-у 



Путовање у 

једну 

франкофону 

земљу 

-Преводи неку од лекција 

-Уз помоћ наставника уме да 

наброји називе неких 

животиња,биљака,географск

их појмова... 

-Уз помоћ наставника 

чита и преводи лекцију 

-Уме да наброји предлоге  

-Ради вежбања у вези са 

спортовима и природом  

-Уме да наброји називе 

неколико животиња 

-Самостално,углавном тачно 

чита и преводи лекције 

-Разуме питања и даје 

одговоре на њих 

-Повезује спорт са 

одговарајућим географским 

појмом 

-Ради граматичка вежбања 

-Самостално и тачно 

чита и преводи лекције 

-Ради граматичка 

вежбања 

-Разуме питања и даје 

одговоре на њих 

-Ради реченице са 

узроком и последицом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      Усклађивање критеријума оцењивања за 8.разред: 

Наставна 

тема 

Довољан  2  Добар  3 Врло добар  4  Одличан  5 

Народи -Ученик искључиво уз помоћ 

наставника може да именује 

речи из вокабулара везане за 

осећања.  

- Зна грађење прошлог 

времена уз помоћ 

-Ученик већим делом 

самостално може да 

употреби речи везане за 

осећања.  

-уме да напише 

биографију која је у 

складу са њиховим 

годинама 

-зна да објасни грађење 

прошлог времена и 

направи разлике у 

грађењу између помоћних 

глагола  

-Ученик уме да изрази како се 

осећа, да се правда у неком 

конфликту.  

-Уме да гради прошло време 

са свим дистинкцијама у 

грађењу.  

- користи прошло време у 

говору 

-прави разлику између 

прошлог времена и 

имперфекта 

- Ученик користи 

прошло време у 

свакоднем говору. 

Користи и прилошке 

одредбе за прошло 

време. Il y a, depuis, 

pendant… 

- уме да изрази осећања, 

опише нечији карактер и 

понашање. 

-прави разлику у 

употреби имперфекта и 

прошлог времена. 

Европски 

експрес воз 

-Ученик уме да наброји 

француске градове, значајне 

споменике у градовима 

Француске.  

- зна грађење имперфекта уз 

помоћ наставника 

- Ученик зна неке 

појединости везане за 

Француску и Париз. Зна 

како се зове химна 

Француске.  

- Зна грађење компаратива 

и да упореди две ствари  

 

-Ученик зна културолошке 

ствари везане за Француску 

које резимира у 8.разреду. ( 

градови, споменици, химна, 

шансоњери..) 

-Зна компаратив и суперлатив 

и њихову примену у 

реченицама 

- Поред појединости 

везаних за Француску и 

језик земље које уче 

ученици знају и да: 

-изарзе своје мишљење, 

опишу место, изразе 

жељу и намеру.  

-знају грађење 

компаратива и 

суперлатива и користе га 

у говору 

- унају грађење условних 

реченица, други тип 



Како млади 

причају 

-Ученик слуша интервју на 

француском 

-Уме да наброји врсте 

музике на француском језику 

- Ученик слуша интервју и 

записује речи које је чуо 

 

- Ученик може да након 

одслушаног интервјуа 

одговори на кратка лака 

питања 

- Може да разуме строфу неке 

лаке песме 

- Ученик може да разуме 

скраћенице из 

француског језика 

- ученик може да 

одслуша интервју и д 

одговори на питања 

- Зна неправилне 

компаративе и 

суперлативе и њихову 

употребу у свакодневном 

говору  

 

 


