Критеријуми оцењивања Стручног већа за област
предмета СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ И
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
-

-

Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, самостална и
коректна анализа текста, познавање и примена граматичких правила, правилно
стилско изражавање сопствених мисли и осећања, учешће и рад на часу. За рад на
часу неопходна је свеска, уџбеник/радна свеска. Облици вредновања рада ученика:
усмено одговарање, активност на часу, самостални истраживачки рад ученика
(презентације, предавања, израда паноа, мапа ума, илустрације књижевних дела,
међупредметна корелација), контролни задаци/тестови, писмени задаци.
Документација која прати процес оцењивања је ЕС дневник, свеска наставника за
праћење напредовања ученика, вежбанке за писмене задатке, тестови. Оцењивање
је континуиран процес.
Када су питању писмене провере знања, ослањамо се на скалу која изражава однос
између процента тачних одговора и одговарајуће оцене. Проценат тачних
одговора:

одличан (5) од 85% до 100%
врло добар (4) од 70% до 85%
добар (3) од 55% до70%
довољан (2) од 40% до 55%
недовољан (1) испод 40%
-

Поправљање недовољне оцене из I полугодишта је до 1. 3. 2022. године. Уколико
ученик не прочита узастопно два књижевна дела, добија недовољну оцену.

-

Оцењивање се врши у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
-

Оцењује се теоретско знање ученика, практична примена знања, анализа текста,
познавање и примена граматичких правила, правилно стилско изражавање
сопствених мисли и осећања, конверзација, учешће и рад на часу. За рад на часу
неопходна је свеска, уџбеник/радна свеска.

-

-

Облици вредновања рада ученика: усмено одговарање, активност на часу,
самостални истраживачки рад ученика (презентације, предавања, израда паноа,
мапа ума, илустрације књижевних дела, међупредметна корелација), контролни
задаци/тестови, писмени задаци.
Документација која прати процес оцењивања је ЕС дневник, свеска наставника за
праћење напредовања ученика, вежбанке за писмене задатке, тестови. Оцењивање
је континуиран процес.
Када су питању писмене провере знања, ослањамо се на скалу која изражава однос
између процента тачних одговора и одговарајуће оцене. Проценат тачних одговора:

одличан (5) од 85% до 100%
врло добар (4) од 70% до 85%
добар (3) од 55% до70%
довољан (2) од 40% до 55%
недовољан (1) испод 40% .
Поправљање недовољне оцене из I полугодишта је до 1. 3. 2022. године.
Оцењивање се врши у складу са Правилником о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању.

