
Коментари уз стандарде у области Књижевност 

 

СТАНДАРД 1. Општи осврт на стандард 

Овим стандардом дефинишу се оквир, слојевитост и сложеност доживљајног 

креативног и критичког читања и тумачења дела. 

Основни ниво 

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

контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст. 

Градирањем основног захтева израженог наведеним стандардом, очекује се да ће 

ученик знати и бити способан да најпре прецизно одреди аутора дела на основу 

његовог наслова, парафразираног садржаја, одломка, као и да наведе дела која је 

написао одређени аутор, а која су обухваћена обавезним делом школског програма. 

Поред ове врсте констектуализације ученик треба и да поуздано одреди којој епохи у 

развоју књижевности то дело и тај аутор припадају као и да у књижевноисторијском 

смислу одреди од када до када је та епоха трајала и које су њене основне дефинишуће 

карактеристике (назив, време, представници, основне поетичке особине. 

Средњи ниво 

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

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

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

На средњем нивоу ученик на основу напред наведених интеграционих чинилаца дела, 

уз помоћ наставника, уз наведене примере, поуздано интерпретира дело тако што 

износи свој читалачки доживљај, одређује основне и споредне теме и мотиве, уочава 

елементе композиције дела као и поступке карактеризације главних и споредних 

ликова, одређује врсте приповедања и описивања, језичко-стилска изражајна 

средства... 

Напредни ниво 

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. 

На напредном нивоу захтеви наведени за основни и средњи ниво остају, али се посебно 

вреднује самосталност ученика у обављању ових интерпретативних активности као и 

њихово ширење на она дела која нису у обавезном школском програму већ у његовом 

изборном делу или их ученик самостално или уз помоћ наставника и библиотекара 

одабира. 

СТАНДАРД 2. Општи осврт на стандард 

Наведени стандарди градирајуученикова знања из домена књижевнотеоријске 

терминологије и његове способности да их примени у адекватним ситуацијама. 



Основни ниво 

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

везу са примерима из књижевних1   и неуметничких2  текстова предвиђених 

програмом. 

[1 Књижевни 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.] 

На основном нивоу ученик треба да на основу примера правилно књижевнотеоријски 

именује појаве које су примером илустроване, као и да за сваки књижевнотеоријски 

термин наведе основни, једноставнији, парадигматичан пример. Овај захтев се односи 

превасходно на једноставније односно парадигматичне примере оних основних 

књижевнотеоријских појмова наведениху обавезном делу школског програма. 

Сматрамо да би на основном нивоу ученик требало да савлада основне чињенице о 

следећим појмовима/појавама науке о књижевности и да уме да на основу 

парадигматичног примера препозна о којој је појави/појму реч: наука о књижевности; 

српска и светска књижевност; доживљај књижевноуметничког дела и интерпретација; 

ауторска и народна књижевност; књижевнонаучни текст; подела народне књижевности 

на поезију и прозу; елементарне класификације народне поезије и народне прозе; 

књижевни родови у ауторској књижевности - одлике лирског, епског и драмског дела; 

књижевне врсте/жанрови: љубавна, родољубива, дескриптивна (описна), 

хумористичка, сатирична и рефлексивна (мисаона) лирска поезија, еп, краћи прозни 

облици (мит, легенда, предање, житије, бајка); основни облици дужих прозних облика: 

роман и приповетка; драмске врсте (у стиху или прози); тема; мотив (основни/главни: 

споредни; статични, динамични) и мотивација; фабула, сиже; епилог и поента; драмска 

радња и њене етапе; идеја; композиција; лирски субјект/лирско ја; аутор vs. 

приповедач; основне врсте приповедања, основне врсте приповедача, хронотоп, лик/ 

јунак/карактер; основне врсте карактеризације; дијалог, монолог, унутрашњи монолог; 

поетика (писца, епохе); стил; фигуре и тропи (основне фигуре звука, основне фигуре 

синтаксе, поређење, метафора, метонимија, алегорија, градација, хипербола, епитет, 

симбол, хумор и иронија); основни појмови из метрике (основни облици строфе, стиха 

и риме, цезура, рефрен, акростих, слободан стих); ритам у поезији. 

Средњи ниво 

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

адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

На средњем нивоу овај захтев се додатно усложњава тиме пгто се од ученика очекује 

да ће приликом интерпретације дела умети да (1) књижевнотеоријски правилно 

именује основне интеграционе чиниоце дела приликом његовог разумевања и 

тумачења и то служећи се оним књижевнотеоријским појмовима који припадају 

обавезном школском програму и да (2) примени своје основно знање о том 

књижевнотеоријском појму приликом анализе дела из обавезног школског програма. 



На средњем нивоу низ појмова/појава наведен за основни ниво остаје с тим што се 

тежина захтева подиже за један степен. Такође се додају следећи елементи: теорија 

књижевности, историја књижевности и књижевна критика; структура лирске песме 

(народна књижевност vs. ауторска књижевност); врсте/жанрови/типови/форме у 

народној књижевности (различите класификације народних епских песама, различите 

класификације народних лирских песама, различите класификације народне прозе: 

дуже и краће усмене прозне форме) и у уметничкој књижевности (елегија, поема, 

балада; реалистички vs. модеран роман; структура прозних облика (романа и 

приповетке); технике приповедања и типови приповедача; драмска структура и 

драмска јединства; трагичка кривица, катарза, антидрама, архетип, лирски 

паралелизми, сатира, пародија, гротеска; оксиморон, парабола, алузија, еуфемизам, 

парадокс; апсурд, инвокација, синестезија, стилистика и језичка актуализација (одн. 

истицање: шта се каже? како се каже?); уметнички кодови и конвенције (конвенција 

форме и конвенција садржаја); онеобичавање; интертекстуалност (интертекстуалне 

везе); могући светови итд. 

Напредни ниво 

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. 

Напредни ниво подразумева ученикову самосталност у употреби књижевнотеоријске 

терминологије и адекватном именовању такође самостално уочених интеграционих 

чинилаца интерпретације књижевних дела, и то не само оних који су у обавезном делу 

школског програма, већ и у његовом изборном делу као и када су у питању дела која 

ученик самостално бира изван програмских целина. Овај ниво не би доносио нове 

појмове/појаве већ би се постојеће тестирале унутар захтева за напредни ниво. 

СТАНДАРД 3. Оишши осврш на сшандард 

Познавање и употреба књижевнотеоријских и књижевнонаучних методологија основа 

је за разумевање књижевности. Овим се унапређује научно схватање књижевности и на 

адекватан, методолошки начин научно анализира и интерпретира књижевно дело 

(саставни делови поетике књижевног дела), позиционира унутар историје 

књижевности и културе, синтетички спаја са другим хуманистичким дисциплинама. 

Адекватна употреба теоријских и научних метода у разумевању књижевности само 

продубљује њено разумевање и нуди апаратуру за разумевање и осталих 

хуманистичких дисциплина. 

Основни ниво 

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

методе унутрашњег и спољашњег приступа. 

Ученик је упознат са основним методологијама тумачења књижевности. 

 Спољашњи приступ (биографизам, историцизам, социјално разумевање 

књижевности). 

 Унутрашњи приступ: 

 руски формализам (тема, мотив, фабула, сиже, поступак, лик/јунак, жанрови...); 



 наратологија (приповедне инстанце (приповедање у трећем лицу/ауторско 

приповедање, приповедање у првом лицу); 

 структурализам/семиотика (препознаје основне структурне особине књижевног 

дела); 

 компаратистика (упознат је са компаративним односом национална - светска 

литература). 

 

Средњи ниво 

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. 

Ученик познаје и адекватно примењује основне методологије тумачења књижевности: 

 Спољашњи приступ (биографизам, историцизам, социјално разумевање 

књижевности). 

 Унутрашњи приступ: 

 руски формализам (тема, мотив, фабула, сиже, поступак, лик/јунак, жанрови...); 

 наратологија (приповедне инстанце (приповедање у трећем лицу/ауторско 

приповедање, приповедање у првом лицу (унутрашњи монолог, ток свести) 

тачка гледишта (психолошка, просторна); 

 структурализам/семиотика (синхрони и дијахрони идентитет лексике, 

митолошки слојеви, архетипови), непроменљиве/променљиве константе 

књижевног дела (лексеме у песми, временске одреднице, граматички облик 

речи, фигуре у књижевном делу, семантика предмета...); 

 поетичка анализа (елементи конституисања књижевног дела (од нарације, 

структуре, формирања ликова, структуре стиха, строфа, песме...); 

 херменеутика/феноменологија (одређивање онтологије света књижевног дела 

(проблем времена, простора, бића, човека); 

 постструктурализам: интертекстуалност (идентитет текста с обзиром на 

дијахронијски и синхронијски подтекст), наративна димензија и паракњижевних 

текстова, метатекстуалност; 

 компаратистика (поређење књижевних дела по епохама, домаћа - светска 

литература, социјалне и биографске околности аутора и дела). 

Напредни ниво 

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

одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег 

приступа. 

Ученик правилно употребљава и комбинује различите методологије тумачења 

књижевности: 

 Спољашњи приступ (биографизам, историцизам, социјално разумевање 

књижевности). 

 Унутрашњи приступ: 

- руски формализам (тема, мотив, фабула, сиже, поступак, лик/јунак, 

жанрови...); 

- наратологија (приповедне инстанце (приповедање у трећем лицу/ауторско 

приповедање, приповедање у првом лицу (унутрашњи монолог, ток свести), 



фокализација(нулта,унутрашња,спољашња),тачкагледишта (просторно-

временска, идеолошка, психолошка, фразеолошка); 

- структурализам/семиотика (структурне особине дела: језички знакови, 

-непроменљиве/променљиве константе књижевног дела (лексеме у песми, 

временске одреднице, граматички облик речи, фигуре у књижевном делу, 

семантика предмета...), њихов синхрони и дијахрони идентитет (лексичко 

порекло, митолошки слојеви, архетипови); 

- поетичка анализа (обликотворност књижевног дела, елементи конституисања 

књижевног дела (од нарације, структуре, карактеризације ликова, структуре 

стиха, строфа, песме...); 

- херменеутика/феноменологија (одређивање симболичког и онтолошког плана 

књижевног дела (проблем времена, простора, бића); 

- постструктурализам: интертекстуалност (идентитет текста с обзиром на 

дијахронијски и синхронијски подтекст), наративна димензија некњижевних 

текстова, метатекстуалност; 

- компаратистика (поређење књижевних дела по епохама, домаћа - светска 

литература, социјалне и биографске околности аутора и дела, интертекстуалне и 

културне везе). 

 

СТАНДАРД 4. Оишти осврт на сшандард 

Препознавање основних поетичких, лингвистичких и естетских особина 

књижевноуметничких текстова омогућава њихово аналитичко тумачење. 

Процењивање и описивање структурних особина књижевног дела, његове сложености 

и жанровског идентитета, повезује се са наративним и стилистичким елементима од 

којих је дело формирано, а самим тим се омогућава да се препознају све обликотворне 

функције поетичке творбе књижевног дела и начин формирања његовог значења. 

Естетска вредност књижевног дела разуме се у контексту естетичких категорија, а 

лингвистички идентитет књижевност сагледава кроз схватање да је језик основна грађа 

књижевног дела, и још више, да је целокупна култура њена грађа. 

Основни ниво 

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

структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. 

• Препознаје основне поетичке особине књижевног дела (особине жанра, родови, 

врсте), наративност, дескриптивност, особине карактера/јунака/ликова, књижевну 

композицију, стилистичке елементе). 

• Препознаје основне структурне и естетске особине књижевних текстова 

(знаковност текста, непроменљиве/променљиве константе књижевног дела, начин 

обликовања значења, информативност текста, основна естетичка мерила...) 

• Препознаје да је основна грађа књижевности језик, као и место неуметничке 

(језик, функционални стилови...) грађе у уметничком тексту. 

Средњи ниво 

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. 

• Уме да одреди поетичке особине књижевног дела и одређује њихово место и 

улогу у књижевном делу (особине жанра, родови, врсте), наративност, дескриптивност, 

психолошку дубину и пластичност карактера/јунака/ликова, симболички карактер 

језика, књижевну композицију, интертекст, стилске фигуре...). 

• Уме да одреди структурне и естетске особине књижевних текстова и одређује 

њихова значења и вредности (знаковност текста, начин обликовања значења, 

информативност текста, основна естетичка мерила...). 

• Препознаје да је основна грађа књижевности језик, као и место неуметничке 

(језик, функционални стилови...) грађе у уметничком тексту. 

• Препознаје да су и друга књижевна, уметничка и културна остварења грађа за 

књижевно дело, и анализира како се ова књижевна грађа обликује у једном посебном 

књижевном делу. 

Напредни ниво 

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

књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван 

школског програма; процењује и пореди стилске поступке у наведеним врстама 

текстова. 

• Тумачи поетичке особине књижевног дела и одређује њихово место и улогу у 

књижевном делу (особине жанра (родови, врсте) и језика, наративност, тропичност, 

дескриптивност, имагинативност, миметичност, структуру, типизираност, психолошку 

дубину и пластичност карактера/јунака/ликова, симболички карактер књижевног дела, 

композицију, стилске фигуре, интертекст...). 

• Тумачи структурне и естетске особине књижевних текстова и одређује њихова 

значења и вредности (знаковност текста, начин обликовања значења, информативност 

текста, интер и извантекстуална референца, основна естетичка мерила...). 

• Разуме да је основна грађа књижевности језик, као и место неуметничке (језик, 

функционални стилови...) грађе у уметничком тексту. 

• Разуме да су и друга књижевна, уметничка и културна остварења грађа за 

књижевно дело, и анализира како се ова књижевна грађа обликује у једном посебном 

књижевном делу. 

СТАНДАРД 5. Оишти осврш на сшандард 

 

Разумевање књижевности као једног од многих друштвених дискурса. Поредећи 

књижевност са осталим дискурзивним праксама, схвата се додир књижевности са 

осталим дискурсима (наративност, фикционост, естетско, поетичко и жанровско 

обликовање неуметничких дискурса...) и та се сазнања употребљавају у тумачењу 

књижевних дела. Уочава се и тумачи асимиловање некњижевних дискурса у 



књижевности (правног, историографског, психолошког...) и самим тим се схвата 

њихова улога у поетици књижевног дела. 

 

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

односу на остале друштвене дискурсе. 

• Разликује особине књижевног дискурса (наративност, естетско-поетички 

идентитет, критички поглед на друштво, фикционост...) у односу на остале дискурсе. 

• Књижевни дискурс према научном (историја, психологија, филозофија, егзактне 

науке...), административном, новинарском/медијском дискурсу, политичком, 

истражном, књижевнотеоријском... 

• Увиђа да књижевност поетички може да уклопи у себе и остале дискурсе. 

• Уочава одлике: 

 

Књижевност  

ритмичност/мелодија  

субјективност  

алогичност  

фигуративност нарације  

 

Остали дискурси 

одсуство 

ритмичности/мелодије 

објективност 

логичност 

„нефигуративна нарација” 

 

 

Средњи ниво 

 

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.). 

• Разликује особине књижевног дискурса (наративност, естетско-поетички 

идентитет, критички поглед на друштво, фикционост...) у односу на остале дискурсе. 

• Књижевни дискурс према научном (историја, психологија, филозофија, егзактне 

науке...), административном, новинарском/медијском дискурсу, политичком, 

истражном, књижевнотеоријском... 

• Описује смисао и функцију других дискурса у литерарном дискурсу (чине дело 

полижанровским, слојевитим), и њихов допринос (поетичкој, друштвеној) дубини и 

ширини књижевног дела. 

• Пореди и разуме одлике: 

 

 

Књижевност 

 

Сликовитост 

ритмичност/мелодија 

субјективност 

алогичност 

фигуративност нарације 

симулирање других дискурса у делу 

асоцијативно 

 

Остали дискурси 

 

аналитичност/рационалност 

одсуство ритмичности/мелодије 

објективност 

логичност 

„нефигуративна нарација” 

усмереност на сопствени дискурс 

индуктивно/дедуктивно 

 

 



Напредни ниво 

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. 

• Разликује особине књижевног дискурса (наративност, естетско-поетички 

идентитет, критички поглед на друштво, фикционост...) у односу на остале дискурсе. 

• Књижевни дискурс према научном (историја, психологија, филозофија, егзактне 

науке...), административном, новинарском/медијском дискурсу, политичком, 

истражном, књижевнотеоријском... 

• Увиђа да књижевност поетички може да уклопи у себе и остале дискурсе. 

• Описује смисао и функцију других дискурса у литерарном дискурсу (чине дело 

полижанровским, слојевитим) и њихов допринос (поетичкој, друштвеној) дубини и 

ширини књижевног дела. 

• Пореди и разуме одлике: 

 

Књижевност  

сликовитост  

експресивност 

 ритмичност/ мелодија  

субјективност  

алогичност 

фигуративност нарације  

симулирање других дискурса у делу  

асоцијативно 

 

Остали дискурси 
аналитичност/рационалност  

каузалност 

одсуство ритмичности/мелодије  

објективност  

логичност 

„нефигуративна нарација”  

усмереност на сопствени дискурс  

индуктивно/дедуктивно 

 

 

-Разуме критичко преиспитивање (граница, истине, поетике) осталих друштвених 

дискурса у књижевном делу. 

СТАНДАРД 6. Оишти осврт на стандард 

Овај стандард би требало да обезбеди културноисторијску, књижевноисторијску, 

поетичку, естетичку, филолошку, филозофску контекстуализацију проучавања 

одређеног дела и аутора не би ли се примарни и секундарни чиниоци анализе боље 

разумели и лакше савладали унутар захтева који су њиме дати. 

Основни ниво 

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. 

Ученик треба да упозна основне књижевноисторијске периоде у развоју књижевних 

формација у оквиру светске и српске књижевности као и да уме да аутора и његово 



дело контекстуализује унутар књижевноисторијске*3 и књижевностилске формације 

наводећи њене основне, репрезентативне особине. 

_____________ 

*3 Према истраживањима Јована Деретића, у развоју српске књижевности могуће је издвојити три 

макроформације: (1) средњовековну, (2) народну и (3) нововековну и једну граничну формацију - 

дубровачку књижевност. О томе више у: Јован Деретић, Пут српске књижевности, СКЗ, Београд, 

1996; Јован Деретић, Поетика српске књижевности, Филип Вишњић, Београд, 1997. и Јован Деретић 

Историја српске књижевности, Просвета, Београд, 2002. 

 

Средњи ниво 

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. 

Елементе тематске и композиционе структуре дела, његов идејни свет и поруке ученик 

доводи у везу (пореди, сагледава, одређује, тумачи...) у контексту припадности дела 

или његовог аутора одређеном књижевноисторијском периоду или књижевностилској 

формацији. 

Напредни ниво 

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. 

Ученик уважава богатство стилских формација, праваца и школа приликом тумачења 

одређеног дела. Разуме однос ширег и ужег одређења појма књижевност, као и 

философске, културноисторијске, филолошке и друге разлоге у одређивању 

књижевних епоха и праваца. Прави разлику између уско омеђене периодизације 

књижевних праваца и епоха у српској и светској књижевности као што су нпр. барок, 

класицизам, сентиментализам, предромантизам, романтизам, реализам, симболизам, 

модерна, авангарда, експресионизам, постмодерна... и оне периодизације која уважава 

и друге аспекте - философски (просвећеност), филолошки (рускословенско доба) итд. 

СТАНДАРД 7. Оишти осврт на сшандард 

Разумевање основних проблема које књижевно дело покреће: индивидуални 

(психолошки), друштвени (место појединца у друштву), историјски и сл. Поима да 

књижевност отвара проблематику судбине и места човека у свету, синхронијски и 

дијахронијски, да покреће питања односа појединца и друштва, личних жеља и општих 

закона, моралне дилеме, осмишљавање живота, трагизам људског постојања, нудећи 

тако један поглед на свет који је специфичан за литературу. Уочену проблемску 

димензију неког текста аргументује примарним текстом, личним искуством, другим 

делима из литературе,уметности, културе итд. 

Основни ниво 

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

примарним текстом. 



• Издваја (уз помоћ наставника) један, основни проблем који књижевно дело 

покреће. 

• Аргументацију разумевања проблема наводи из примарног текста књижевног 

дела (однос међу јунацима, однос јунак - друштво, структура лирског субјекта, 

историјска, економска околност...), наводи делове књижевног дела битне за 

разумевање проблема. 

Средњи ниво 

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

аргументује своје ставове на основу примарног текста. 

• Самостално уочава проблеме које књижевно дело покреће. 

Аргументацију разумевања проблема наводи из примарног текста књижевног дела 

(однос међу јунацима, однос јунак - друштво, структура лирског субјекта, историјска, 

економска околност...), наводи делове књижевног дела битне за разумевање проблема. 

Напредни ниво 

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. 

• Самостално уочава и тумачи проблеме које књижевно дело покреће. 

• Аргументацију разумевања проблема наводи из примарног текста књижевног 

дела (однос међу јунацима, однос јунак - друштво, структура лирског субјекта, 

историјска, економска околност...), наводећи делове књижевног дела битне за 

разумевање проблема, као и на основу литерарно-историјског контекста 

(компаративно, интертекстуално, дијахронијски). 

СТАНДАРД 8. Општи осврш на сшандард 

Овим стандардом се испитују начини и успешност ученичког коришћења секундарне 

литературе у оквиру савладавања школског програма овог предмета. 

Основни ниво 

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

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

предвиђеним програмом. 

Аспекти примене овог стандарда на основном нивоу су: (1) издвајање кључних 

информација; (2) примена основних читалачких стратегија; (3) коришћење садржаја из 

секундарне литературе ради лакшег савладавања наставне јединице. 

Средњи ниво 

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

(књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних дела предвиђених програмом. 



Аспекти примене овог стандарда на средњем нивоу су: (1) уочавање значаја 

секундарне литературе у прикупљању информација који се може пренети и на друге 

ситуације везане за решавање одређеног проблема; (2) установљавање и неговање 

навике коришћења енциклопедија, лексикона, речника; (3) активна и самостална 

примена сазнања стечених из секундарне литературе приликом тумачења дела из 

школског програма. 

Напредни ниво 

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

изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, 

теоријску). 

Сви до сада наведени аспекти овог стандарда примењују се и на овом нивоу уз: (1) 

подизање степена сложености и дужине како текста који се тумачи, тако и секундарне 

литературе која се приликом његовог тумачења користи; (2) инсистирање на 

критичком приступу секундарној литератури и (3) коришћење како препоручене тако и 

самостално одабране секундарне литературе зарад квалитетнијег и потпунијег 

разумевања одређене теме из наставног програма или обављања задатака у вези са 

разумевањем и тумачењем дела. 

СТАНДАРД 9. Општи осврт на сшандард 

Формирање читалачких навика, разумевање улоге читања у тумачењу књижевног дела. 

Компаративно проучавање матичне књижевности, као и схватање начина 

конституисања књижевног дела посредством читања - позиционира књижевно дело 

унутар ланца рецепције. Истовремено,читањеупотпуњује лично искуство,ачитање као 

тумачење само је облик изграђивања језичког (разумевање језичког/знаковног 

обликовања света), литерарног (место књижевности у формирању људског 

идентитета), културног (књижевност као део уметничког и културног поља), 

националног (место књижевности у оквиру националне културе и историје) и 

општељудског идентитета (место књижевности у изградњи хуманог и 

(мулти)културног друштва). 

Основни ниво 

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. 

• Препознаје књижевно дело као естетску творевину и као културно-историјски 

документ (сведочанство и о једном времену, историјском периоду и друштвеним 

догађајима). 

• Схвата улогу и место читања књижевности у формирању личног културног 

(националног, друштвеног) идентитета. 

• Препознаје да књижевност нуди један другачији поглед на друштво, историју, 

антрополошки карактер човека. 

• Разуме књижевну критику друштва у корист општег хуманитета. 



• Препознаје друштвене и културне особине и најважније историјско-друштвене 

промене различитих епоха и одговор књижевности на њих. 

• Познаје најважнија национална и интернационална културна достигнућа и 

уметничка дела. 

Средњи ниво 

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. 

• Разуме књижевно дело као естетску творевину и културно-историјски документ 

(сведочанство и о једном времену, историјском периоду, културним и друштвеним 

достигнућима/ догађајима). 

• Схвата и интерпретира улогу и место читања и тумачења књижевности у 

формирању личног културног (националног, друштвеног) идентитета. 

• Разуме да књижевност нуди један другачији поглед на друштво, историју, 

антрополошки карактер човека. 

• Разуме књижевну критику друштва и критичко деловање књижевности на 

друштво (институције, политичке идеје, друштвени стереотипи) у корист општег 

хуманитета. 

• Схвата друштвене и културне особине и најважније историјско-друштвене 

промене различитих епоха и одговор књижевности на њих. 

• Разуме развој и историју (српског) језика и начин односа књижевности према 

њему. 

• Познаје најважнија национална и интернационална културна достигнућа и 

уметничка дела различитих времена и пореди их са литерарним делима. 

Напредни ниво 

 

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. 

• Аналитички приступа књижевном делу као естетској творевини и културно-

историјском документу (сведочанство и о једном времену, историјском периоду, 

културним и друштвеним достигнућима/догађајима, статусу књижевности и културе у 

друштву једног доба). 

• Развија читалачко искуство као залог тумачења књижевности у формирању 

личног културног (националног, друштвеног) идентитета. 

• Аналитички се осврће на чињеницу да књижевност нуди један другачији поглед 

на друштво, историју, антрополошки карактер човека. 



• Разуме књижевну критику друштва и критичко деловање књижевности на 

друштво (институције, политичке идеје, друштвени стереотипи) у корист општег 

хуманитета. 

• Тумачи друштвене и културне особине и најважније историјско-друштвене 

промене различитих епоха и одговор књижевности на њих, као и место и улогу 

књижевности у друштву. 

• Прати развој и историју (српског) језика и начин односа књижевности према 

њему. Тумачи у књижевном делу архаизме, наречја, историцизме, црквенословенизме, 

позајмљенице, жаргонизме и разуме њихову културолошку и поетичку улогу у њему). 

• Познаје најважнија национална и интернационална културна достигнућа и 

уметничка дела различитих времена и интерпретативно их доводи у културолошку 

везу са литерарним делима. 

 

Напомена: Одговарајући начин вредновања остварености стандарда 2СЈК.1.2.9., 

2СЈК.2.2.9. и 2СЈК.3.2.9. био би интервју или упитник. 
 

 

 


