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NAČINI, POSTUPCI I ELEMENTI VREDNOVANJA U
NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA 4.- 8. RAZRED
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4. razred
ELEMENT
VREDNOVANJA
Razumijevanje
slušanjem

PODRAZUMIJEVA

-neverbalno
reagiranje na
naputke i naredbe
-povezivanje
slikovnog i zvučnoj
jezičnog sadržaja

-globalno
razumijevanje
kratkog teksta
poznate tematike

-razumijevanje
jednostavnog
dijaloga/teksta i
osnovne poruke
sugovornika

ODLIČAN
Razumije naputke i
naredbe te na njih
pravilno reagira.
Samostalno i točno
povezuje vidni
(slikovni) i zvučni
jezični sadržaj.

KRITERIJI OCJENJIVANJA
VRLO DOBAR
DOBAR
Uglavnom razumije
Djelomično i uz
naputke i naredbe te pomoć razumije i
na njih pravilno
reagira na naputke i
reagira.
naredbe.
Uglavnom točno
Djelomično točno
povezuje vidni
povezuje vidni
(slikovni) i zvučni
(slikovni) i zvučni
jezični sadržaj.
jezični sadržaj.

Razumije kratki tekst
poznate tematike.

Uglavnom razumije
kratki tekst poznate
tematike.

Djelomično
razumije kratki
tekst poznate
tematike.

Razumije jednostavni
dijalog/tekst i
osnovnu poruku
sugovornika.

Uglavnom
razumije
jednostavni
dijalog/tekst i
osnovnu poruku
sugovornika.

Djelomično
razumije
jednostavni
dijalog/tekst i
osnovnu poruku
sugovornika.

DOVOLJAN
Razumije naputke i
naredbe uz
učiteljevu pomoć.
Povezuje vidni
(slikovni) i zvučni
jezični sadržaj
samo uz učiteljevu
pomoć.
Razumije kratki
tekst poznate
tematike samo uz
pomoć (neverbalna
pomoć, ilustracija,
jednostavna
parafraza, podrška
grupe ili učitelja).
Razumije
jednostavni
dijalog/tekst i
osnovnu poruku
sugovornika samo
uz pomoć.

Čitanje

-razumijevanje
slovkanih riječi
(spelling) od 4.
razreda
-čitanje radi
tečnosti
-pamćenje grafijske
slike riječi i rečenica
na razini prethodno
usvojenih usmenih
uzoraka
-sposobnost čitanja
rečenica i dijaloga
nakon odslušanih
zvučnih uzoraka
-glasno čitanje
kraćih tekstova koji
sadrže poznate
strukture i rječnik
-razumijevanje
čitanjem
-razumijevanje
jednostavnih kraćih
tekstova o poznatim
sadržajima i opisa
popraćenih
vizualnim
sadržajima
-razumijevanje
kratkih
jednostavnih poruka
s razglednica i
jednostavnih
obavijesti u
svakodnevnim
situacijama

Samostalno i točno
prepoznaje i izgovara
slovkanu
jednostavniju ili
dobro poznatu riječ.

Uglavno točno
prepoznaje i
izgovara slovkanu
jednostavniju ili
dobro poznatu riječ.

Djelomično točno
prepoznaje
slovkanu
jednostavniju ili
dobro poznatu riječ.

Prepoznaje
učestale, dobro
poznate riječi samo
uz pomoć učitelja.

Samostalno i točno
čita riječi, rečenice i
kraće tekstove.

Uglavnom točno čita
riječi, rečenice i
kraće tekstove.

Djelomično točno
čita riječi, rečenice i
kraće tekstove.

Prepoznaje,
ponavlja i čita riječi
i rečenice samo uz
pomoć učitelja.

Čita riječi na
karticama te ih točno
povezuje sa slikovnim
materijalom.

Čita riječi na
karticama te ih
uglavnom točno
povezuje sa
slikovnim
materijalom.
Pročitane riječi i
dijelove rečenica
uglavnom točno
povezuje u smislenu
cjelinu.

Čita riječi na
karticama te ih
djelomično točno
povezuje sa
slikovnim
materijalom.
Pročitane riječi i
dijelove rečenica
djelomično točno
povezuje u smislenu
cjelinu te ih ispravlja na poticaj.
Djelomično
prepoznaje i
ispravlja netočne
podatke.

Riječi na karticama
čita i povezuje sa
slikovnim
materijalom samo
uz pomoć učitelja.

Djelomično točno
odgovara na
jednostavna pitanja.

Odgovara na
jednostavna pitanja
samo uz pomoć.

Pročitane riječi i
dijelove rečenica
točno povezuje u
smislenu cjelinu.
Ispravno određuje
točne i netočne
rečenice te
samostalno ispravlja
one netočne.
Samostalno i točno
odgovara na
jednostavna pitanja.

Uglavnom ispravno
određuje točne i
netočne rečenice te
ispravlja one
netočne.
Uglavnom točno
odgovara na
jednostavna pitanja.
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Pročitane riječi ili
dijelove rečenica
povezuje u
smislenu cjelinu
samo uz pomoć
učitelja.
Prepoznaje točne i
netočne podatke u
tekstu samo uz
pomoć učitelja.

Samostalno i točno
dopunjava tekst
zadanim riječima.

Uglavnom točno
dopunjava tekst
zadanim riječima.

Djelomično točno
dopunjava tekst
zadanim riječima.

Samostalno i točno
nalazi, povezuje i
organizira podatke.

Uglavnom točno
nalazi, povezuje i
organizira podatke
u tekstu.
Uglavnom točno
razumije kratke
pisane upute.

Djelomično točno
nalazi, povezuje i
organizira potrebne
podatke u tekstu.
Djelomično
razumije kratke
pisane upute.

Samostalno i točno
reproducira kratki
dijalog i bez
poteškoća mijenja
elemente.
Samostalno i točno
prenosi poruku i
sudjeluje u kraćim
dramatizacijama.

Uglavnom točno
reproducira kratki
dijalog i mijenja
elemente.

Djelomično točno
reproducira kratki
dijalog i mijenja
elemente.

Uglavnom točno
prenosi poruku i
sudjeluje u kraćim
dramatizacijama.

Djelomično točno
prenosi poruku i
sudjeluje u kraćim
dramatizacijama.

-govorna interakcija
(sudjelovanje u
razgovoru)

Samostalno i točno
vodi kraći dijalog u
sklopu poznatih
situacija.

Uglavnom točno
vodi kraći dijalog u
sklopu poznatih
situacija. Manje
pogreške u govoru
ne omataju
komunikaciju.

Djelomično točno
vodi kraći dijalog u
sklopu poznatih
situacija. Manje
pogreške u govoru
ponekad ometaju
komunikaciju.

-reproduktivno
pisanje

Točno prepisuje riječi
i rečenice prema
grafijskom predlošku
Točno prepisuje kraće
tekstove koji su
usmeno obrađeni

Uglavnom točno
prepisuje riječi i
rečenice prema
grafijskom
predlošku
Uglavnom točno
prepisuje kraće
tekstove koji su
usmeno obrađeni

Djelomično točno
prepisuje riječi i
rečenice prema
grafijskom
predlošku
Djelomično točno
prepisuje kraće
tekstove koji su
usmeno obrađeni

Samostalno i točno
razumije kratke
pisane upute.

Usmeno
izražavanje i
stvaranje

-govorna
reprodukcija

-govorna produkcija

Pisano
izražavanje i
stvaranje

Dopunjava tekst
zadanim riječima
samo uz pomoć
učitelja.
Nalazi potrebne
podatke u tekstu
samo uz pomoć
učitelja.
Kratke pisane
upute razumije
samo uz pomoć
učitelja ili
suučenika.
Reproducira
kratke dijaloge
samo uz pomoć
učitelja ili
sugovornika.
Verbalno reagira uz
stalan poticaj i
pomoć. Koristi vrlo
oskudan rječnik.
Reagira verbalno u
sklopu poznatih
situacija samo uz
stalan poticaj i
pomoć učitelja.
Pogreške u govoru
ometaju
komunikaciju.
Često griješi pri
prepisivanju riječi i
kraćih rečenica
Često griješi pri
prepisivanju
kratkih tekstova
koji su usmeno
obrađeni
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-vođeno
produktivno pisanje

Samostalno i točno
povezuje dijelove
rečenica/teksta u
logičku cjelinu.
Samostalno i točno
nadopunjava tekst
riječima koje
nedostaju.

Uglavnom točno
povezuje dijelove
rečenica/ teksta u
logičku cjelinu.
Uglavnom točno
nadopunjava tekst
riječima koje
nedostaju.

Djelomično točno
povezuje dijelove
rečenica/ teksta u
logičku cjelinu.
Djelomično točno
nadopunjava tekst
riječima koje
nedostaju.

Zadatak izvršava
samo uz pomoć
učitelja.
Nadopunjava tekst
riječima koje
nedostaju samo uz
pomoć.

Diktatom se provjeravaju i vrednuju prethodno obrađeni i uvježbani sadržaji.
Diktat se provodi od 4. razreda prema unaprijed dogovorenim kriterijima.
Ako se krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška.
Samostalno i točno
Uglavnom točno
Djelomično točno
Kod pisanja
ispunjava osobne
ispunjava osobne
ispunjava osobne
osobnih podataka
podatke na obrascima podatke na
podatke na obrascima na obrascima,
i piše kratku poruku
obrascima i piše
i piše kratku poruku
kratkih poruka na
na razglednici ili
kratku poruku na
na razglednici ili
razglednici i
prigodnu čestitku
razglednici ili
prigodnu čestitku
čestitki učeniku je
(Božić, Uskrs,
prigodnu čestitku
(Božić, Uskrs,
potrebna pomoć.
rođendan, Nova
(Božić, Uskrs,
rođendan, Nova
godina).
rođendan, Nova
godina).
godina).

5. i 6. razred
ELEMENT
VREDNOVANJA

PODRAZUMIJEVA
ODLIČAN
Razumije naputke i

KRITERIJI OCJENJIVANJA
VRLO DOBAR
DOBAR
Uglavnom točno
Djelomično točno

DOVOLJAN
Razumije i reagiran
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Razumijevanje
slušanjem

-razumije i reagira
na naputke i
naredbe

naredbe te na njih
reagira samostalno i
točno.

razumije i reagira na
naputke i naredbe.

razumije i reagira na
naputke i naredbe.

na naputke i naredbe
samo uz pomoć
učitelja.

Samostalno i točno
povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj.

Uglavnom točno
povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj.

Djelomično točno
povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj.

Povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj samo uz
pomoć učitelja.

Samostalno i točno
razumije
jednostavne tekstove
i dijaloge poznate
tematike i osnovnu
poruku sugovornika.

Uglavnom točno
razumije
jednostavne
tekstove i dijaloge
poznate tematike i
osnovnu poruku
sugovornika.

Djelomično točno
razumije
jednostavne tekstove
i dijaloge poznate
tematike i osnovnu
poruku sugovornika.

Razumije
jednostavne tekstove
i dijaloge poznate
tematike i osnovnu
poruku sugovornika
samo uz pomoć
učitelja.
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-povezivanje
vizualnog i
auditivnog jezičnog
sadržaja

-razumijevanje
jednostavnog teksta
ili dijaloga poznate
tematike i osnovne
poruke sugovornika

Čitanje

-razumijevanje
slovkanih riječi
(spelling)

Samostalno i točno
izgovara i zapisuje
slovkanu riječ.

Uglavnom točno
izgovara i zapisuje
slovkanu riječ.

Prepoznaje slovkanu
riječ, ali je teže
zapisuje i izgovara.

Prepoznaje i zapisuje
jednostavnije riječi
samo uz pomoć.

-čitanje radi
tečnosti
-čitanje rečenica,
dijaloga i kraćeg
teksta nakon
odslušanih zvučnih
uzoraka
-čitanje s
razumijevanjem:
- razumijevanje
pisanih uputa,
tekstova o poznatim
sadržajima i opisa
popraćenih
vizualnim
sadržajima,
jednostavnih
poruka s
razglednica i
jednostavnih
obavijesti u
svakodnevnim
situacijama,

Rečenice i tekstove
čita tečno i točno,
vrlo rijetko griješi
pri izgovoru.

Rečenice i tekstove
čita tečno i točno uz
manje pogreške pri
izgovoru.

Rečenice i tekstove
čita s pogreškama u
izgovoru ali ga se
može razumijeti.

Prethodno obrađene
rečenice i tekstove
čita s pogreškama
koje otežavaju
razumijevanje.

Nakon pročitanog
teksta samostalno i
točno rješava
zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan
poredak i
pridruživanja.

Nakon pročitanog
teksta uglavnom
točno
rješava zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan
poredak i
pridruživanja.

Nakon pročitanog
teksta djelomično
točno rješava
zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan
poredak i
pridruživanja.

Nakon pročitanog
teksta rješava
zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan
poredak i
pridruživanja samo
uz pomoć učitelja.

Razumije smisao
pročitanog teksta i s
lakoćom pronalazi
određene
informacije. Koristi
se kontekstom radi
razumijevanja
značenja nepoznatih
riječi.

Uglavnom razumije
pročitani tekst i
pronalazi određene
informacije u tekstu.
Ponekad se koristi
kontekstom radi
razumijevanja
značenja nepoznatih
riječi.

Djelomično razumije
pročitani tekst i teže
pronalazi određene
informacije u tekstu.
Rijetko pomoću
konteksta razumije
nepoznate riječi.

Razumije pročitani
tekst i nalazi
određene
informacije u tekstu
samo uz pomoć
učitelja.
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Govorne
sposobnosti –
usmeno
izražavanje

- govorna
reprodukcija

-govorna produkcija
(izražavanje u
kontinuitetu)

-govorna interakcija
(sudjelovanje u
razgovoru)

Samostalno i točno
reproducira sadržaje
obrađene cjeline. S
lakoćom slovka
riječi.

Uglavnom točno
reproducira sadržaje
obrađene cjeline.
Slovka riječi uz
poneku pogrešku.

Djelomično točno
reproducira sadržaje
obrađene cjeline.
Kod slovkanja riječi
dosta griješi, ali se na
poticaj često
samostalno ispravlja.

Samostalno i točno
prenosi poruku u
slobodnoj govornoj
aktivnosti u okviru
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja, Primjenjuje
širok raspon
prethodno usvojenih
jezičnih sadržaja.
Izražava se s
lakoćom.
Samostalno i točno
postavlja i odgovara
na pitanja te
sudjeluje u
razgovoru u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja.

Uglavnom
samostalno i točno
prenosi poruku u
slobodnoj govornoj
aktivnosti u okviru
poznatih jezičnih
strukture i tematskih
sadržaja. Ponekad
čini pogreške u
govoru ali se
samostalno ispravlja.

Djelomično točno
prenosi poruku u
slobodnoj govornoj
aktivnosti u okviru
poznatih jezičnih
strukture i tematskih
sadržaja. Čini
pogreške koje
ponekad ometaju
razumijevanje.

Uglavnom točno
postavlja i odgovara
na pitanja te
sudjeluje u
razgovoru u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja.

Djelomično točno
postavlja i odgovara
na pitanja te
sudjeluje u
razgovoru u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja.

Reproducira
sadržaje obrađene
cjeline samo uz
pomoć učitelja. Zna
slovkati svoje ime i
prezime te samo
neke jednostavnije
riječi uz pomoć.
U okviru poznatih
jezičnih i tematskih
sadržaja poruku ne
prenosi samostalno
već samo uz stalnu
pomoć i poticaj
učitelja.

Postavlja i odgovara
na pitanja u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja samo uz
pomoć i poticaj
učitelja.
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Sposobnost
pisanog
izražavanja

-reproduktivno
pisanje

Samostalno i točno
nadopunjava tekst
ponuđenim riječima.
Točno piše slovkane
riječi.

Uglavnom točno
nadopunjava tekst
ponuđenim riječima.
Rijetko griješi kod
pisanja slovkanih
riječi.
Uglavnom točno
povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu.

Djelomično točno
nadopunjava tekst
ponuđenim riječima.
Dosta griješi kod
pisanja slovkanih
riječi.
Djelomično točno
povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu.

Nadopunjava tekst
ponuđenim riječima
samo uz pomoć
učitelja.

Samostalno i točno
nadopunjava riječi i
tekst
slovima/riječima
koje nedostaju te
radi zadane izmjene
na tekstu.

Uglavnom točno
nadopunjava riječi i
tekst
slovima/riječima
koje nedostaju. Radi
zadane izmjene na
tekstu uz poneku
manju pogrešku.

Djelomično točno
nadopunjava riječi i
tekst
slovima/riječima
koje nedostaju. Češće
griješi kod pisanja
zadanih izmjena na
tekstu.

Nadopunjava tekst i
radi zadane izmjene
na njemu samo uz
pomoć učitelja.

Samostalno i točno
piše rečenice i
poruke.

Ponekad griješi kod
pisanja rečenica i
poruka te se uz

Češće griješi kod
pisanja rečenica i
poruka te se uz

Piše rečenice i
poruke samo uz
pomoć učitelja

Samostalno i točno
povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu.

-vođeno
produktivno pisanje

Povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu
samo uz pomoć
učitelja.

Koristi sav ili velik
dio obrađenog
vokabulara.

poticaj učitelja
samostalno ispravlja.
Uglavnom koristi
obrađeni vokabular.

Samostalno i točno
pisano odgovara na
pitanja i rješava
zadatke. Vrlo rijetko
griješi u spellingu i
gramatici. Koristi sav
ili velik dio
obrađenog
vokabulara.

Uglavnom točno
pisano odgovara na
pitanja i rješava
zadatke. Radi manje
pogreške u spellingu
i gramatici.
Uglavnom koristi
obrađeni vokabular.

Samostalno i točno
piše tekstove
(sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku.
Koristi sav ili velik
dio obrađenog
vokabulara i
gramatičkih
struktura.

Uglavnom točno piše
tekstove (sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku.
Radi manje pogreške
u spellingu i
gramatici. Uglavnom
koristi obrađeni
vokabular.

pomoć učitelja
ispravlja.
Koristi skroman dio
obrađenog
vokabulara.

koristeći samo
osnovni vokabular.

Djelomično točno
pisano odgovara na
pitanja i rješava
zadatke. Pogreške u
spellingu i gramatici
ne ometaju bitno
razumijevanje.
Koristi skroman dio
obrađenog
vokabulara.
Djelomično točno
piše tekstove
(sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku.
Pogreške u spellingu
i gramatici ne
ometaju bitno
razumijevanje.
Koristi skroman dio
obrađenog
vokabulara.

Pisano odgovra na
pitanja i rješava
zadatke samo uz
pomoć učitelja
koristeći samo
osnovni vokabular.
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Piše kraće tekstove
(sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku
samo uz pomoć
učitelja koristeći
samo osnovni
vokabular.

Kriterij za ocjenjivanje diktata je broj ispravno napisanih riječi.
Ako se krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška.

Jezične
zakonitosti –
gramatika
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7. i 8. razred
ELEMENT
VREDNOVANJA
Razumijevanje
slušanjem

PODRAZUMIJEVA

KRITERIJI OCJENJIVANJA
VRLO DOBAR
DOBAR
Uglavnom točno
Djelomično točno
razumije i reagira na razumije i reagira na
naputke i naredbe.
naputke i naredbe

-razumijevanje i
reagiranje na
naputke i naredbe

ODLIČAN
Razumije naputke i
naredbe te na njih
reagira samostalno i
točno.

DOVOLJAN
Razumije i reagiran
na naputke i naredbe
samo uz pomoć
učitelja.

-povezivanje
vizualnog i
auditivnog jezičnog
sadržaja

Samostalno i točno
povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj.

Uglavnom točno
povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj.

Djelomično točno
povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj.

Povezuje vizualni i
auditivni jezični
sadržaj samo uz
pomoć učitelja.

-razumijevanje
jednostavnog teksta
ili dijaloga
(globalno i
selektivno) poznate
tematike i osnovne
poruke sugovornika
-razumijevanje
fraza i riječi koje su
neposredno osobno
relevantne za
učenike, informacija
u jednostavnim
svakodnevnim
materijalima, poput

Samostalno i točno
razumije upute i
naredbe te
jednostavne tekstove
i dijaloge poznate
tematike i osnovnu
poruku sugovornika.

Uglavnom točno
razumije upute i
naredbe te
jednostavne
tekstove i dijaloge
poznate tematike i
osnovnu poruku
sugovornika.

Djelomično točno
razumije upute i
naredbe te
jednostavne tekstove
i dijaloge poznate
tematike i osnovnu
poruku sugovornika.

Razumije upute i
naredbe te
jednostavne tekstove
i dijaloge poznate
tematike i osnovnu
poruku sugovornika
samo uz pomoć
učitelja.

reklama, jelovnika,
prospekata, voznog
reda i sl., i kraćih i
jednostavnijih
osobnih pisama
-razumijevanje i
izvršavanje uputa i
naredbi

Čitanje
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-razumijevanje
slovkanih riječi

Samostalno i točno
izgovara i zapisuje
slovkanu riječ.

Uglavnom točno
izgovara i zapisuje
slovkanu riječ.

Prepoznaje slovkanu
riječ, ali je teže
zapisuje i izgovara.

Prepoznaje i zapisuje
jednostavnije riječi
samo uz pomoć.

-čitanje radi
tečnosti
-čitanje rečenica,
dijaloga i kraćeg
teksta nakon
odslušanih zvučnih
uzoraka

Rečenice i tekstove
čita tečno i točno,
vrlo rijetko griješi
pri izgovoru.

Rečenice i tekstove
čita tečno i točno uz
manje pogreške pri
izgovoru.

Rečenice i tekstove
čita s pogreškama u
izgovoru ali ga se
može razumijeti.

Prethodno obrađene
rečenice i tekstove
čita s pogreškama
koje otežavaju
razumijevanje.

-čitanje s
razumijevanjem:
- razumijevanje
pisanih uputa,
tekstova o poznatim
sadržajima i opisa

Nakon pročitanog
teksta samostalno i
točno rješava
zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan

Nakon pročitanog
teksta uglavnom
točno
rješava zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan

Nakon pročitanog
teksta djelomično
točno rješava
zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan

Nakon pročitanog
teksta rješava
zadatke
dopunjavanja,
stavljanja u ispravan
poredak i

popraćenih
vizualnim
sadržajima,
jednostavnih
poruka s
razglednica i
jednostavnih
obavijesti u
svakodnevnim
situacijama
-samostalno čitanje
fonetskih simbola u
rječniku

Govorne
sposobnosti –
usmeno
izražavanje

- govorna
reprodukcija

-govorna produkcija
(izražavanje u
kontinuitetu)

poredak i
pridruživanja.

poredak i
pridruživanja.

poredak i
pridruživanja.

pridruživanja samo
uz pomoć učitelja.
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Razumije smisao
pročitanog teksta i s
lakoćom pronalazi
određene
informacije. Koristi
se kontekstom radi
razumijevanja
značenja nepoznatih
riječi.
Samostalno i točno
reproducira sadržaje
obrađene cjeline. S
lakoćom slovka
riječi.

Uglavnom razumije
pročitani tekst i
pronalazi određene
informacije u tekstu.
Ponekad se koristi
kontekstom radi
razumijevanja
značenja nepoznatih
riječi.
Uglavnom točno
reproducira sadržaje
obrađene cjeline.
Slovka riječi uz
poneku pogrešku.

Djelomično razumije
pročitani tekst i teže
pronalazi određene
informacije u tekstu.
Rijetko pomoću
konteksta razumije
nepoznate riječi.

Razumije pročitani
tekst i nalazi
određene
informacije u tekstu
samo uz pomoć
učitelja.

Djelomično točno
reproducira sadržaje
obrađene cjeline.
Kod slovkanja riječi
dosta griješi, ali se na
poticaj često
samostalno ispravlja.

Reproducira
sadržaje obrađene
cjeline samo uz
pomoć učitelja. Zna
slovkati svoje ime i
prezime te samo
neke jednostavnije
riječi uz pomoć.

Samostalno i točno
prenosi poruku u
slobodnoj govornoj
aktivnosti u okviru
poznatih jezičnih
struktura i tematskih

Uglavnom
samostalno i točno
prenosi poruku u
slobodnoj govornoj
aktivnosti u okviru
poznatih jezičnih

Djelomično točno
prenosi poruku u
slobodnoj govornoj
aktivnosti u okviru
poznatih jezičnih
struktura i tematskih

U okviru poznatih
jezičnih i tematskih
sadržaja poruku ne
prenosi samostalno
već samo uz stalnu
pomoć i poticaj

Sposobnost
pisanog
izražavanja

sadržaja. Primjenjuje
širok raspon
prethodno usvojenih
jezičnih sadržaja.
Izražava se s
lakoćom.

struktura i tematskih
sadržaja. Ponekad
čini pogreške u
govoru ali se
samostalno ispravlja.

sadržaja. Čini
pogreške koje
ponekad ometaju
razumijevanje.

-govorna interakcija
(sudjelovanje u
razgovoru)
-verbalno reagiranje
na verbalne i
neverbalne poticaje
u okviru jezičnih
funkcija

Samostalno i točno
postavlja i odgovara
na pitanja te
sudjeluje u
razgovoru u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja.

Uglavnom točno
postavlja i odgovara
na pitanja te
sudjeluje u
razgovoru u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja.

Djelomično točno
postavlja i odgovara
na pitanja te
sudjeluje u
razgovoru u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja.

Postavlja i odgovara
na pitanja u sklopu
poznatih jezičnih
struktura i tematskih
sadržaja samo uz
pomoć i poticaj
učitelja.

-reproduktivno
pisanje

Samostalno i točno
nadopunjava tekst
ponuđenim riječima.
Točno piše slovkane
riječi.

Djelomično točno
nadopunjava tekst
ponuđenim riječima.
Dosta griješi kod
pisanja slovkanih
riječi.
Djelomično točno
povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu.

Nadopunjava tekst
ponuđenim riječima
samo uz pomoć
učitelja.

Samostalno i točno
povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu.

Uglavnom točno
nadopunjava tekst
ponuđenim riječima.
Rijetko griješi kod
pisanja slovkanih
riječi.
Uglavnom točno
povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu.

Samostalno i točno
nadopunjava riječi i
tekst
slovima/riječima

Uglavnom točno
nadopunjava riječi i
tekst
slovima/riječima

Djelomično točno
nadopunjava riječi i
tekst
slovima/riječima

Nadopunjava tekst i
radi zadane izmjene
na njemu samo uz
pomoć učitelja.

-vođeno
produktivno pisanje

učitelja.
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Povezuje dijelove
riječi te organizira
rečenice ili tekst u
smislenu cjelinu
samo uz pomoć
učitelja.

koje nedostaju te
radi zadane izmjene
na tekstu.

koje nedostaju. Radi
zadane izmjene na
tekstu uz poneku
manju pogrešku.

koje nedostaju. Češće
griješi kod pisanja
zadanih izmjena na
tekstu.

Samostalno i točno
piše rečenice i
poruke.
Koristi sav ili velik
dio obrađenog
vokabulara.

Ponekad griješi kod
pisanja rečenica i
poruka te se uz
poticaj učitelja
samostalno ispravlja.
Uglavnom koristi
obrađeni vokabular.

Češće griješi kod
pisanja rečenica i
poruka te se uz
pomoć učitelja
ispravlja.
Koristi skroman dio
obrađenog
vokabulara.

Piše rečenice i
poruke samo uz
pomoć učitelja
koristeći samo
osnovni vokabular.

Samostalno i točno
pisano odgovara na
pitanja. Vrlo rijetko
griješi u slovkanju i
gramatici. Koristi sav
ili velik dio
obrađenog
vokabulara.

Uglavnom točno
pisano odgovara na
pitanja. Radi manje
pogreške u slovkanju
i gramatici.
Uglavnom koristi
obrađeni vokabular.

Djelomično točno
pisano odgovara na
pitanja. Pogreške u
slovkanju i gramatici
ne ometaju bitno
razumijevanje.
Koristi skroman dio
obrađenog
vokabulara.

Pisano odgovara na
pitanja samo uz
pomoć učitelja
koristeći samo
osnovni vokabular.

Samostalno i točno
piše tekstove
(sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku.
Koristi sav ili velik
dio obrađenog
vokabulara i
gramatičkih
struktura,

Uglavnom točno piše
tekstove (sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku.
Radi manje pogreške
u slovkanju i
gramatici. Uglavnom
koristi obrađeni
vokabular.

Djelomično točno
piše tekstove
(sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku.
Pogreške u slovkanju
i gramatici ne
ometaju bitno
razumijevanje.
Koristi skroman dio
obrađenog

Piše kraće tekstove
(sadržaj i
organizacija) i
prenosi poruku
samo uz pomoć
učitelja koristeći
samo osnovni
vokabular.

Page | 15

vokabulara.

Kriterij za ocjenjivanje diktata je broj ispravno napisanih riječi.
Ako se krivo napisana riječ ponavlja, ona se broji kao jedna pogreška.

Jezične
zakonitosti –
gramatika
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