Француски, шпански и руски језик – Критеријуми оцењивања

Рецепција: слушање, читање
Одличан (5) – ученик разуме суштину и детаље излагања, презентације или разговора;
долази до потребних информација користећи различите технике читања и различите
изворе; разуме дуже текстове различитог садржаја (адаптирана или оригинална прозна
књижевна дела, актуелни новински чланци)
Врлодобар (4) – ученик разуме саговорника који излаже нормалним темпом, али је
понекад потребно нешто поновити; не разуме сваку појединост писаног или слушаног
документа, али успешно проналази потребне информације
Добар (3) – ученик разуме излагање или питање постављено споријим темпом;
понекад је неопходно поједноставити делове излагања или текста; потребно је
усмеравати ученика
Довољан (2) – ученик има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника; има
тешкоће у разумевању разговора или текста, па су му неопходна објашњења и
поједностављења
Недовољан (1) – ученик не разуме саговорника или текст ни уз помоћ наставника

Продукција: говор, писање
Одличан (5) – ученик учествује у усменој и писаној комуникацији, износи своје
ставове и мишљење, размењује информације; изговор је потпуно разумљив; примењује
правописну норму, језичка правила и правила организације текста; на писменим
проверама постиже одличан резултат
Врлодобар (4) – ученик учествује у усменој и писаној комуникацији; прави мање
грешке које не утичу на разумевање; понекад користи неадекватну реч или прави
правописну грешку; на писменим проверама има врло добар резултат
Добар (3) – ученик може да комуницира, али му је вокабулар скроман; има тешкоће у
изговору или интонацији; прави веће правописне и граматичке грешке; има просечне
резултате на писменим проверама
Довољан (2) – ученик има ограничен вокабулар и лош изговор; прави честе и озбиљне
правописне и граматичке грешке; постиже минималан резултат на писменим
проверама
Недовољан (1) – ученик не учествује у усменој и писаној комуникацији; изговор је
неразумљив; није усвојио основни вокабулар ни знања о језику; на писменим
проверама не постиже минималан резултат
Писмене провере знања
Изражено у процентима: 50–59% Довољан (2)

60–74% Добар (3)
75–89% Врлодобар (4)
90–100% Одличан (5)

