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СРПСКИ ЈЕЗИК И КОИЖЕВНПСТ 

7. разред 

ОЦЕНА 2 

ГРАМАТИКА 

Зна пспбине и врсте гласпва; дели речи на слпгпве у једнпставнијим примерима; 

Примеоује коижевнпуметничку  нпрму у вези са гласпвним прпменама; 

Примеоује коижевнпјезичку нпрму у вези са пблицима речи; 

Пдређује реченичне и синтагматске чланпве у типичним (шкплским )примерима; 

Зна пснпвне ппдатке п ппреклу и дијалекатскпј разуђенпсти нашег језика, зна пснпвне ппдатке 

п развпју коижевнпг језика кпд Срба; 

Правилнп упптребљава падеже у реченици и синтагми; 

Разликује прпсте речи пд твпреница; 

Преппзнаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску реченицу и кпмуникативну 

реченицу); 

Врсте речи: преппзнаје врсте речи ( прпменљиве и непрпменљиве); 

Падежи: правилнп упптребљава падеже у реченици и синтагми ( скуп речи); 

Глагплски пблици: правилнп упптребљава глагплске пблике (презент, перфекат, футур, радни 

глагплски придев, инфинитив); 

Разликује пснпвне врсте независних реченица ( пбавештајне, упитне, узвичне); 

Служба речи: преппзнаје субјекат, предикат, пбјекат, прилпшке пдредбе ( ппвезује пример са 

наведеним реченичним чланпвима) 

КОИЖЕВНПСТ 

Разликује типпве коижевнпг стваралаштва ( нарпднп/ уметничкп); 

Преппзнаје различите функципналне стилпве на једнпставним примерима; 

Преппзнаје врсте стиха ( римпвани и неримпвани, псмерац и десетерац); 

Извпди закључак заснпван на једнпставнијем тексту; 

Ппвезује наслпв прпчитанпг дела са именима аутпра; 

Ппвезује наслпв дела са пдређеним коижевним рпдпм ( лирика, епика, драма); 

Преппзнаје стилске фигуре ( епитет, пнпматппеју, хипербплу, перспнификацију) ппвезује са 

примерпм; 

Упчава ближе елементе коижевнпуметничкпг текста: мптив, тему, време, местп радое, 

ликпве; 

Разликује уметнички и неуметнички текст; 

Фпрме изражаваоа: ппвезује дати пример са наведенпм фпрмпм ( дијалпг, мпнплпг, 

пписиваое, приппведаое); 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна да кпристи пба писма; 

Саставља разумљиву, граматички исправну реченицу; 

Примеоује правпписну нпрму у једнпставним примерима; 

 

 



ОЦЕНА 3 

ГРАМАТИКА 

Врсте речи: преппзнаје врсте речи и  зна да набрпји ппдврсте; 

Преппзнаје кпрен речи : гради реч према задатпм значеоу на пснпву ппстпјећих твпрбених 

мпдела; 

Служба речи: ппзнаје и упчава реченичне чланпве у једнпставним примерима; 

Падежи: пдређује падеже пдређених речи у реченицама; 

Преппзнаје главна значеоа глагплских пблика; 

КОИЖЕВНПСТ 

Ппвезује наслпв дела са рпдпм, врстпм, ликпм; 

Разликује пснпвне делпве текста и коиге ( наслпв, ппднаслпв, ппглавље, пасус, садржај);  

Ппвезује инфпрмације и идеје изнете у тексту, упчава јаснп исказане пднпсе ( временски след, 

средствп- циљ, узрпк- ппследица); 

Преппзнаје цитат, служи се садржајем да би прпнашап пдређени деп текста;  

Преппзнаје стилске фигуре у тексту; 

Разликује неке пблике казиваоа у коижевнпуметничкпг тексту; 

Пдређује мптиве и карактеристике ликпве 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна правпписну нпрму и примеоује је у већини случајева; 

Влада пснпвним жанрпвима писане кпмуникације : саставља писмп, пппуоава различите 

пбрасце и фпрмуларе с кпјима се сусреће у шкпли и свакпдневнпм живпту; 

ОЦЕНА 4 

ГРАМАТИКА 

Врсте речи: ппзнаје и врсту и ппдврсту речи; 

Служба: ппзнаје и упчава реченичне чланпве у слпженијим примерима; 

Падежи: ппзнаје главна значеоа падежа 

КОИЖЕВНПСТ 

Преппзнаје наслпв дела, рпд, врсту на пснпву ликпва и карактеристичних ситуација; 

Ппвезује делп са временпм у кпјем је насталп и са временпм кпје се узима кап пквир 

приппведаоа; 

Ппвезује инфпрмације и идеје изнете у тексту , упчава јаснп исказане пднпсе ( временски след, 

средствп-циљ, узрпк-ппследица); 

Разликује на примеру учене стилске фигуре; 

Разликује пблике казиваоа у коижевнпуметничкпг тексту: приппведаое, пписиваое, мпнплпг, 

дијалпг; 

Издваја пснпвне пдлике коижевних рпдпва и врста у кпнкретнпм тексту; 

Пдређује и именује врсту стиха и стрпфе; 

Пдређује кпмппзицију текста 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна правпписну нпрму и примеоује је кпд слпженијих примера 

 

 

 

 



ОЦЕНА 5 

ГРАМАТИКА 

 

Ппзнаје ппдврсте речи: кпристи терминплпгију у вези са врстама и ппдврстама речи и оихпвим 

граматичким категпријама; 

Дели речи на слпгпве у слпженијим случајевима; 

Зна и ј свпм гпвпру примеоује акценатску нпрму; 

Ппзнаје главна значеоа падежа и главна значеоа глагплских пблика ( уме да их пбјасни и зна 

терминплпгију у вези са оима); 

Ппзнаје и именује ппдврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми, независних и зависних 

предикатских реченица);  

Ппзнаје реченичне чланпве и прецизнп их пдређује; 

КОИЖЕВНПСТ 

Навпди наслпв дела, аутпра, рпд, врсту и на пснпву пдлпмка, ликпва, карактеристичних тема и 

мптива; 

Пдређује и именује врсту стиха и стрпфе; 

Изражава свпј став п кпнкретнпм делу и аргументпванп га пбразлаже; 

Издваја пдлике коижевних рпдпва и врста у кпнкретнпм задатку; 

Разликује аутпра пд лирскпг субјекта; 

Прпналази и именује стилске фигуре, функцију стилских фигура у тексту; 

Пдређује и именује врсту стиха, стрпфе и риме; 

Ппвезује коижевнпуметничке текстпве са другим текстпвима кпји се пбрађују у настави; 

Тумачи различите елементе коижевнпуметничкпг дела, ппзивајући се на самп делп; 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Зна и дпследнп примеоује правпписну нпрму; 

                            

 

                                                                                               СТРУЧНП ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКПГ ЈЕЗИКА 

 


