
Kритеријуми оцењивања у настави српског језика  

у Основној школи „ Карађорђе“ Рачаза 5. разред 

Оцена2 

ЈЕЗИК 

Врстеречи: ученик уме да наведе врстеречи( променљиве и непроменљиве); 

падежи: правилноупотребљавападеже у реченици и синтагми ( скупречи); 

глаголскиоблици: правилноупотребљаваглаголскеоблике ( презент, перфекат, футур, 

радниглаголскипридев, инфинитив); 

разликујекатегоријеродаибројаречикојеимајудеклинацију; 

службаречи: разликујесубјекат и предикат 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Разликујетиповестваралаштва( народно, уметничко); 

препознаје књижевне родове; 

повезујеодређененасловeделасааутором. 

Напаметговориодабранекњижевнетекстовеилиодломке; 

процењујеосновнитонпевањаприповеткеилидрамскерадње ( шаљив, вецар, тужан); 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Знадакористиобаписма; 

састављаразумљивуреченицу; 

Примењујеправописнунорму у једноставнимпримерима; 

Уме да преприча краћи једноставан текст. 

 

 



ОЦЕНА 3 

ЈЕЗИК 

Врстеречи: препознајеврстеречи и знаданабројиподврсте; 

Службаречи: уочавареченичнечланове у једноставнимпримерима; 

Падежи: одређујенеке падежеодређенихречи у реченицама; 

Разликује презент, перфекат и футур. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Повезујеодређене насловeделасааутором; 

Препознајеодређенестилскефигуре у тексту(епитет, ономатопеја, поређење); 

Илуструјеверовања и обичајеизпрошлости; 

Зна да наведе наслове обрађених тематских кругова народних епских песама; 

Разликује поезију од прозе, разликује приповедање у 1. од приповедања у 3. лицу; 

изводи једноставне закључке из текста; 

Наводи књижевне врсте и препознаје неке од њих; 

Уочава строфу, стих, риму; 

разликује неке од форми приповедања. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Употребљававеликослово у већинислучајева; oдваја речцу „не“ од глагола;  

У већини случајева правилно пише бројеве; 

Издвајаделоветекста( пасусе, наслов) ; 

Састављаговорни и писанитексткраћег обима о доживљајукњижевногдела и 

натемуизсвакодневногживота и светамаште; 

Уме да преприча задати текст;  

Уме да напише приватно писмо. 



ОЦЕНА 4 

ЈЕЗИК 

Врстеречи: познаје и врсту и подврстуречи; 

Служба: познаје и уочавареченичнечланове у школским примерима; 

Познајеосновнефункције и значењападежаихоблика у складусанормом 

Познаје глаголске облике (презент, инфинитив, футур 1., перфекат), уочава их у конкретним 

примерима. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Препознајенасловдела, род, врстунаосновуликова и карактеристичнихситуација; 

Повезуједелосавременом у комјенастало и савременомкојесеузимазаоквирприповедања; 

Разликујенапримеруученестилскефигуре; 

Разликујеобликеказивања у књижевноуметничкомтексту: приповедање, описивање, монолог, 

дијалог; 

Одређујетему и илуструјеособинеликовапримерима из текста; 

Напредује у стицањучиталачкихкомпетенција; 

aнализирастрофу и стих; 

aнализираузрочно- последичнонизањемотива; 

Упоређујефилмскодело и књижевно, позоришнупредставу и драмскитекст 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Знаправописнунорму и примењујеје у сложенијимпримерима (писање речце „не“, 

коришћење црте, наводника, писање вишечланих бројева, запете); 

Уочава разлику између књижевних и некњижевних речи. 

издваја делове текста (наслов, пасусе) и организује га у смисаоне целине (уводни, 

средишњи и завршни део текста); 

уме да преприча текст укратко и опширно; 

Уме да напише приватно писмо поштујући форму писма. 



 

ОЦЕНА 5 

ЈЕЗИК 

Познајеподврстеречи: користитерминологију у везисаврстама и подврстамаречи и 

њиховимграматичкимкатегоријама; 

Познајеглавназначењападежа; 

познајереченичнечланове и прецизноиходређује; 

Одређује глаголскеоблике у складусанормом, разуме њихово грађење, и разуме глаголске 

категорије (вид, род, основе) 

КЊИЖЕВНОСТ 

Наводинасловдела ,аутора, род, врсту, наосновуодломка, ликова, карактеристичнихмотива и 

ситуација; 

Разликујекарактеристикенароднеодкарактеристикауметничкекњижевности; 

Издвајаодликекњижевнихродова и врста у конкретномзадатку; 

Разликујеаутораодлирскогсубјекта; 

Проналази и именујестилскефигуре, функцијестилскихфигура у тексту; 

aнализирастрофу и стих; 

aнализираузрочно- последичнонизањемотива; 

Вреднујепоступкеликова и аргументованоизносиставове; 

Наводипримереличнедобитиодчитања; 

Разликујекњижевни и некњижнитекст, читасаразумевањем и описуједоживљај 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна и доследнопримењујеправописнунорму(управниговор, састављено и 

растављенописањеречи, интерпункцију); 

Уме да некњижевну реч замени адекватном књижевном речју. 

 


