
Објашњења образовних стандарда у области Језичка култура 

Језичка култура обухвата говорење, слушање, читање и писање (при чему се те области 

прожимају и преклапају). Ученик се оспособљава да језички учествује у друштву као 

његов пуноправни члан: да саставља и разуме говорене и писане текстове различитих 

врста, да излаже у званичној ситуацији о темама из језика, књижевности и културе, да 

на одговарајући начин учествује у дискусијама; стиче способност и навику да чита у 

различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...), те 

да негује своју говорну културу. 

Нивои постигнућа се разликују по сложености текста који ученик слуша, чита или сам 

саставља (усмено или писмено). На основном нивоу постигнућа ученик говори о 

једноставнијим темама о језику, књижевности и култури и с пажњом и разумевањем 

слуша излагање средње тежине; саставља једноставнији говорени или писани текст; 

чита текстове средње сложености6 и средње тежине. На средњем и напредном нивоу 

постигнућа ученик чита сложеније и теже текстове. 

Нивои постигнућа се разликују и по сложености менталних процеса: на основном 

нивоу постигнућа ученик разуме текст одређене сложености и тежине, а на средњем и 

напредном нивоу га и критички разматра (уочава ауторове ставове - експлицитне и 

имплицитне, и процењује логичност, веродостојност и стилску вредност текста); на 

напредном нивоу се очекује продубљено критичко промишљање, класификација 

информација и сл. 

__________ 

6*Једноставност / сложеност текста одређује се на основу неколико основних критеријума. То су: 

садржај/тема (потребно предзнање које разликује текстове средње тежине од тежих текстова), број 

нових информација, употребљена лексика, структура реченице, структура текста, дужина реченице и 

текста и сл. 

 

ОСНОВНИ НИВО 

2.СЈК. 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 усклади1; 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.говоритечно, 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. 

1 - Примењује књижевнојезичку акцентуацију ако долази с подручја на којем се 

акценат поклапа са књижевнојезичким, односно, упоређује свој акценат са књижевним 



и труди се да свој акценат усклади с књижевним ако се његов дијалекат по акценту 

разликује од књижевног језика. 

2.СЈК.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)1; 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 текст2. 

1 - Излагање (експозиција) је обавештавање о нечему или објашњавање нечега - дакле, 

поступак којим говорник одн. аутор текста излаже нешто слушаочевом односно 

читаочевом разумевању. Методе експозиције јесу поређење и контраст, илустрација, 

класификација, дефинисање и анализа. 

2 - Начелно, на предмету Српски језик и књижевност као лингвометодички 

предлошци користе се пре свега књижевни (књижевноуметнички и књижевнонаучни) 

текстови и текстови из области лингвистике, а други текстови (из медија, свакодневног 

говора или неких других извора) ако су неопходни за обраду појединих тема из 

градива. 

2.СЈК. 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 гаузме 

у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст1 на 

теме из књижевности, језика и културе. 

1 - Аргументативни текст (расправа) је текст у којем аутор почиње од неке сумње или 

дилеме, а онда навођењем аргумената долази до разрешења. Аутор таквог текста тежи 

да доказима саговорника односно читаоца убеди у исправност свог мишљења. 

2.СЈК. 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 (СV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни 

различите формуларе и обрасце. 

2.СЈК.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 медија1); примењује предложене стратегије 

читања2. 

1 - У питању су текстови који су погодни за обраду градива из језика и књижевности. 

2 - Стратегије читања (које су свесни, намерни, циљани читаочеви поступци чији је 

циљ разумевање текста) обухватају, на пример, следеће: ученик пре читања прегледа 



текст, утврђујући шта он садржи; присећа се шта већ зна о ономе чему је текст 

посвећен; трага за информацијом која му је потребна; предвиђа садржину наредних 

делова текста; утврђује основне идеје и формулише их својим речима; прилагођава 

брзину читања важности појединих делова текста према задатом циљу читања; 

покушава да запамти текст (подвлачи делове, понавља, резимира, парафразира...); 

враћа се на делове текста који су му важни или није добро разумео; процењује колико 

је текст допринео његовој обавештености итд. 

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

њихову сврху1, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне 

идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје 

из двају или више текстова. 

1 - Сврха неуметничког текста може бити да нешто опише, да о нечему исприповеда, 

да о нечему обавести односно да нешто објасни, да снагом аргумената у нешто убеди, 

или да делује манипулативно 

(пропагандно). 

2.СЈК. 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.СЈК.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. 

СРЕДЊИ НИВО 

2.СЈК.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.СЈК.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 с темама непосредно везаним 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 медија1); има изграђен читалачки укус својствен културном 

и образованом човеку; примењује сложене стратегије читања2; бира стратегију читања 

која одговара сврси читања3. 

1 - У питању су они текстови из медија који су погодни за обраду градива из језика и 

књижевности. 

2 - Ученик, на пример, ставља текст у одговарајући историјски и културни контекст; 

изводи закључак на основу имплицитно дате информације; промишља свој унутрашњи 

одговор на текст (нпр. кад се текст противи његовом мишљењу, веровањима, 

вредностима и сл.); пореди текст с другим, сличним текстовима; графички приказује 

информације (нпр. црта појмовне мапе) итд. 

3 - Ученик самостално бира стратегију читања према свом читалачком задатку - а то 

може бити основно упознавање с темом текста (тзв. информативно читање), естетски 

доживљај (доживљајно читање), читање ради интерпретације или учења (истраживачко 

читање) итд. 

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.СЈК.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. 

 

2.СЈК.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. 

 



НАПРЕДНИ НИВО 

 

2.СЈК.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.СЈК.З.З.З. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из 

књижевности и језика, као и новински чланак. 

 

2.СЈК.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.СЈК.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.СЈК.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.СЈК.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...). 

 

 


