
Критеријуми за оцењивање

5 – Разуме саговорника и течно се усмено изражава. Разуме писани и слушани текст.
Веома активно учествује у раду на часу. Правилно и течно чита и изговара речи и нема
већих граматичких грешака. Редовно ради школске и домаће задатке. Разуме и правилно
употребљава граматичка правила. Самостално се изражава и примењује научено.Постиже
веома успешне резултате на тестовима.

4 – У већој мери разуме питања у нормалном говорном темпу и разуме писани и слушани
садржај. Правилно изговара речи, али је понекад потребна мања помоћ у изражавању.
Прави мање граматичке грешке које не утичу на конверзацију и разумевање. Активно
учествује у раду на часу и редовно ради домаће задатке. Разуме и правилно примењује
граматичка правила уз мање грешке. Постиже успешне резултате на тестовима.

3 – Суштински разуме излагање саговорника, али му је потребно усмеравање приликом
усменог изражавања. Може да комуницира, али му је речник прилично скроман. Има
потешкоћа у читању и изговору, али је прихватљиво и разумљиво. Потребна је помоћ при
писаном изражавању. Прави веће правописне и граматичке грешке. Повремено учествује
у раду на часу, али нередовно ради домаће задатке.У стању је да делимично примени
граматичка правила и просечно је успешан на тестовима.

2 – У веома малој мери разуме саговорника и потребна је већа помоћ приликом
изражавања. Слабо разуме писану и говорну материју. Прави грешке приликом изговора
речи и има прилично оскудан речник.Прави честе и значајне граматичке грешке. Постиже
минималне резултате на тестовима. Не разуме граматичка правила и не уме адекватно да
их примени. Не учествује у раду на часу и не ради редовно домаће задатке.

1 – Не разуме усмено излагање саговорника, слушану и писану материју. Није у стању да
се писмено и усмено изрази. Лошег је изговора и не уме да прочита текст. Прави крупне
грешке приликом изговора и писања чак и најосновнијих речи што комуникацију чини
немогућом. Не жели да учествује у раду на часу и не ради домаће задатке. Не показује
вољу да сарађује са наставником у циљу савладавања минимума градива и постизања
резултата за позитивну оцену. На тестовима не задовољава ни неопходан минимум за
прелазну оцену.


