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Ц1       ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 
                           
ПИСМА И ПРАВОПИС ЛЕКСИКА ГРАМАТИКА 

- Пише писаним словима оба 
писма.  
- Примењује правописна 
правила стандардног српског 
језика.  
- Уме да напише нормалним 
темпом прочитан или 
изговорен текст, без обзира на 
садржај текста, па чак и ако 
постоје акустичке или 
артикулационе сметње 
приликом изговарања или 
слушања текста. 
- Уме да напише правилно 
текст, чак и ако је он изговорен 
са неким специфичностима 
(акценатским, дијалекатским и 
сл.). 
 

Влада лексиком која 
омогућава: 
- лако превазилажење 
непознавања лексичке 
јединице употребом описних 
или синонимних јединица;  
- разумевање широке скале 
текстова који се могу срести у 
друштвеном животу, на послу 
или у образовању; 
- разумевање дужих и 
сложених упутстава за 
употребу новог уређаја, 
програма или процеса, било 
да се ради о тематици из 
познате области или не; 
- праћење филмова у којима 
се јављају жаргон, 
дијалекатски или идиоматски 
изрази; 
- писање текстова у форми 
новинског чланка, на 
различите теме;  
- читање књижевних текстова 
(прозних или поетских) без 
ограничења и давање свог 
мишљења о прочитаном. 
 

ФОНОЛОГИЈА МОРФОЛОГИЈА СИНТАКСА 
- Влада у потпуности 
фонолошким системом 
савременог српског језика.  
- Познаје оба књижевна 
изговора (екавски и 
ијекавски).   

- Подразумева се правилна 
употреба свих морфолошких 
облика стандардног језика. 
- Грешке су ретке и не ремете 
семантичку вредност исказа. 

- Подразумева се правилна 
употреба свих синтаксичких 
правила стандардног језика. 
- Грешке су ретке и не 
ремете семантичку вредност 
исказа. 
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ЧИТАЊЕ НАГЛАС ОПИС ИЛУСТРАЦИЈЕ МОНОЛОГ И КОНВЕРЗАЦИЈА 
- Подразумева се течно и разговетно читање 
текста из било ког домена или жанра. 

- Прецизно описује илустрацију водећи рачуна о 
свим детаљима и самостално развија тему у вези 
са илустрацијом.  
 

- Учествује у свакодневој конверзацији са таквом лакоћом 
и спонтаношћу да је могућа потпуно нормална 
интеракција са изворним говорником. 
- Говори о свим темама, дајући своје мишљење и бранећи 
своје ставове. 
- Прилагођава начин изражавања одређеној особи и 
ситуацији и одређује одговарајући формални ниво 
комуницирања у датим околностима. 
- Вешто и успешно комуницира у афективној, 
метафоричној и шаљивој равни употребе језика. 
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