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УВОД
Енглески језик је на државној матури обавезни 
предмет. Приступници могу бирати хоће ли 
полагати Енглески језик на вишем или основном 
нивоу.
Испитни каталог за државну матуру из Енглеског 
језика темељни је докуменат испита којим се 
описује шта ће се и како испитивати на државној 
матури из овог предмета на вишем и основном 
нивоу у школској години 2011/2012.
Испитни каталог садржи потребне информације и 
детаљна објашњења о облику и садржају испита.  
Њиме се одређује шта се од приступника очекује на 
испиту на вишем и основном нивоу. 
Виши ниво испита усклађен је с наставним планом 
и програмом за гимназије1. Они приступници 
који су слушали Енглески језик према осталим 
наставним плановима и програмима, ако желе 
полагати виши ниво, требају проширити стечено 
знање садржајима гимназијског наставног плана и 
програма користећи додатну одобрену литературу.
Гимназијски програм разликује се у захтевности, 
односно обиму усвојености одређених језичких 
садржаја (граматичких структура). Потребно је 
такође уводити рад са одређеним врстама текстова 
(чланци, извештаји и сл.) и системски проширивати 
вокабулар везан за опште теме.
У Додатку испитног каталога сивом су бојом 
означене разлике у тематским садржајима и 
језичким структурама које приступници требају 
додатно обрадити како би могли приступити испиту 
на вишем нивоу и успешно га положити.
Основни ниво испита одговара наставном 
плану и програму с најмањом сатницом у 

1 Гласник Министарства просвјете и шпорта, број 1, Школске 
новине, Загреб, 1994.

четворогодишњим стручним школама.2

Испитни каталог подељен је на два дела од којих 
сваки описује један од наведених нивоа. 
За сваки ниво приложена су ова поглавља: 
1. Подручја испитивања
2. Образовни исходи
3. Структура испита
4. Технички опис испита
5. Опис бодовања
6. Примери задатака с детаљним објашњењем
7. Припрема за испит.
На темељу резултата националних испита те 
искуства рада с приступницима аутор је проценио 
како реализацијом Наставног плана и програма из 
Енглеског језика за гимназије приступник постиже 
Б2 ниво Заједничког европског референтног 
оквира за језике: учење, поучавање, вредновање  
(ЗЕРОЈ, 2005).
На темељу резултата националних испита те 
искуства рада с приступницима аутор је проценио 
како реализацијом Наставног плана и програма 
из Енглеског језика приступник постиже А2 ниво 
Заједничког европског референтног оквира за 
језике: учење, поучавање, вредновање (ЗЕРОЈ, 
2005).
У првом и другом поглављу читалац може наћи 
одговор на питање шта се испитује. У првом 
су поглављу наведена подручја испитивања, 
односно кључне вештине из овог предмета које се 
испитују овим испитом. У другом је поглављу, кроз 
конкретне описе онога што приступник треба да 
зна, разуме и може да учини, објашњен начин на 
који ће се наведена знања и вештине проверавати. 
Треће, четврто и пето поглавље одговарају на 

2 Гласник Министарства просвјете и шпорта, Посебно издање, 
број 11, Загреб, 1997.
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1. Виши ниВО иСПита 
1.1. Подручја испитивања
Испитом државне матуре из Енглеског језика на 
вишем нивоу проверава се комуникацијска језичка 
компетенција у слушању, читању и писању према 
наставном плану и програму за гимназије.
У складу с тим, испит из Енглеског језика састоји 
се од три испитне целине: Читање, Писање и 
Слушање.
Вештина говорења неће се из техничких разлога 
проверавати на државној матури у школској години 
2011/2012. Но, ваља нагласити да и даље треба 
системски развијати, неговати и усавршавати 
вештину говорења јер је коначни циљ научити се 
служити језиком у комуникацијској ситуацији.

1.2. Образовни исходи
У овом су поглављу за свако подручје испитивања 
наведени образовни исходи према наставном 
плану и програму за гимназије и према Б2 нивоу 
ЗЕРОЈ-а.

1.2.1. Читање
Првом се целином испитује читање, односно 
вештина разумевања читаног текста.
Према наставном плану и програму за гимназије 
те према Б2 нивоу ЗЕРОЈ-а (2005:71ф.) приступник 
може:
• прилично самостално читати разне текстуалне 

врсте прилагођавајући начин и брзину читања 
тексту и сврси читања

• извући информације, идеје и мишљења из 
стручних извора унутар властитог подручја 
интереса

питање како се испитује, а у њима је објашњена 
структура и облик испита, врсте задатака те начин 
провођења и вредновања појединих задатака и 
испитних целина. 
У шестом су поглављу описани сви типови задатака. 
Следи поглавље које одговара на питање како се 
припремити за испит. У том су поглављу савети 
који приступницима помажу у припреми испита.
Након прегледа нивоа у Додатку су приложене 
граматичке структуре за сваки ниво.
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• разумети чланке и извештаје који се баве 

актуелним проблемима и у којима аутор текста 
изражава одређена схватања, гледишта и ставове

• разумети стручне чланке и изван подручја 
властитог интереса, а уз потешкоће само оне у 
којима се појављују ређе кориштени изрази и 
појмови.

Шта се испитује?
С обзиром на наведене образовне исходе, у овој 
испитној целини испитује се може ли приступник:
• уопштено разумети о чему је реч  

(уочити основни смисао)
• пронаћи специфичне информације
• детаљно разумети текст како би схватио 

имплицитно значење и сл.
• разумети одређене лексичке и/или структуралне 

обрасце
• прикладно употребити одређене лексичке и/или 

структуралне обрасце.

1.2.2. Писање
Овом се испитном целином испитује вештина 
писања, односно писана продукција.
Према наставном плану и програму за гимназије те 
према Б2 нивоу ЗЕРОЈ-а (2005:67фф.) приступник 
може:
• писати јасне, опширне текстове о различитим 

темама везаним за властито подручје интереса 
синтетизујући и вреднујући информације и 
аргументе из неколико извора

• написати састав или извештај у којем системски 
развија неку тему, наводи битне аргументе и 
појединости које подржавају изнесена схватања, 
објашњава разлоге за и против неког стајалишта 

те наводи предности и недостатке различитих 
решења и слично

• писати дуже текстове у којима изражава 
осећаје, описује разне стварне или измишљене 
догађаје, властите доживљаје и искуства, изриче 
претпоставке и мишљења те даје коментаре, 
критичке осврте и слично

• довољно богатим вокабуларом писати о темама из 
подручја властитог интереса и о већини општих 
тема

• мењати формулацију да би избегао често 
понављање иако недостаци у вокабулару могу 
довести до парафразирања

• прикладно користити вокабулар, премда понекад 
може доћи до замене или погрешног избора 
речи, но без већих потешкоћа или застоја у 
комуникацији

• правилно користити граматичке структуре 
иако се могу појавити повремени превиди или 
спорадичне погрешке те мање нетачности у 
структури реченице, али се то ретко догађа

• добро обликовати разне текстуалне врсте 
користећи низ различитих конектора и друга 
средства за повезивање текста.

Шта се испитује?
С обзиром на наведене образовне исходе, у овој 
испитној целини испитује се може ли приступник:
• написати састав у којем системски развија 

неку тему наводећи разлоге за и против неког 
стајалишта или објашњавајући предности и 
недостатке различитих решења наглашавајући 
битне аргументе и наводећи појединости које 
подржавају изнесена схватања уз употребу 
релативно широког распона вокабулара и мање, 
несистемске граматичке погрешке.
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• разговори и расправе
• предавања, излагања и извештаји 
• обавештења и поруке конкретног или апстрактног 

садржаја.

Текстови говоре о познатим и непознатим темама 
које се обично сусрећу у личном, друштвеном 
или образовном подручју према Наставном плану 
и програму из Енглеског језика на стандардном 
језику.

1.3. Структура испита
Испит из Енглеског језика на вишем нивоу састоји 
се од три испитне целине.
Првом целином испитује се вештина читања, 
другом вештина писања, а трећом вештина 
слушања.
У тексту који следи детаљно је описана структура 
сваке испитне целине.

1.3.1. Читање
Ова испитна целина састоји се од 5 група задатака 
(tasks) везаних уз различите почетне текстове.
Структура испитне целине Читања приказана је у 
таблици 1.
За сваку испитивану подвештину наведено је којом 
ће се врстом задатака испитивати, на којој врсти 
текстова те колико је задатака везано уз те текстове.

1.2.3. Слушање
Овом се испитном целином испитује вештина 
слушања.
Према наставном плану и програму за гимназије 
те према Б2 нивоу ЗЕРОЈ-а (2005:67фф.) од 
приступника се очекује да може:
• разумети оно што је изречено стандардним 

говорним језиком, уживо или путем медија о 
познатим и непознатим темама које се обично 
сусрећу у личном, друштвеном или образовном 
подручју упркос буци која је присутна у позадини 
говора

• разумети главне мисли тематски и језичко 
захтевног говора о конкретним и апстрактним 
темама ако је изнесен стандардним говором

• разумети обавести и поруке конкретног 
или апстрактног садржаја ако су изнесене 
стандардним језиком и уобичајеном брзином

• схватити бит предавања, излагања, извештаја и 
других облика садржајно и језичко сложених, али 
добро структурисаних академских или стручних 
наступа

• с релативном лакоћом пратити живу расправу 
између изворних говорника

• разумети снимке на стандардном језику које су 
уобичајене у друштвеном или академском животу 
те, осим садржаја, препознати ставове и мишљења 
говорника.

Шта се испитује?
С обзиром на наведене образовне исходе, 
у овој испитној целини испитује се може ли 
приступник разумети опште поруке, главне мисли 
и специфичне информације на овим врстама 
текстова:
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Таблица 1. Структура испитне целине Читања

ИСПИТИВанЕ ПОДВЕШТИнЕ ВРСТЕ ЗаДаТаКа ВРСТЕ ТЕКСТОВа БРОЈ ЗаДаТаКа

1. разумевање специфичних 
информација задаци повезивања чланак од 500 до 600 

речи 12

2.
разумевање основног смисла, 
специфичних информација и 
имплицитног значења

задаци вишеструког 
избора (између 
четири понуђена 
одговора)

чланак од 500 до 600 
речи 6

3. детаљно разумевање текста (кохезије 
и кохеренције) задаци повезивања чланак од 500 до 600 

речи 6

4.
детаљно разумевање текста 
(лексички и/или структурални 
обрасци)

задаци вишеструког 
избора (између 
четири понуђена 
одговора)

чланак од 200 до 250 
речи 8

5. употреба прикладних лексичких 
и/или структуралних образаца задаци допуњавања чланак од 180 до 220 

речи 8

напомена: Текстови садрже од 1950 до 2250 речи.

1.3.2. Писање
Ова испитна целина састоји се од задатка есеја.
Приступници морају написати есеј од 200 до 250 речи на задану тему.  
Структура испитне целине Писања приказана је у таблици 2.
Таблица 2. Структура испитне целине Писања

ИСПИТИВанЕ ПОДВЕШТИнЕ ВРСТа ЗаДаТКа БРОЈ ЗаДаТаКа БРОЈ БОДОВа

1.

испуњење задатка, кохеренција и 
кохезија уз одговарајући обим и 
тачност лексичко-структуралних 
образаца

есеј од 200 до 250 речи 1 20

1.3.3. Слушање
Ова испитна целина састоји се од 4 групе задатака (tasks) везаних уз различите слушане текстове.
Структура испитне целине Слушања приказана је у таблици 3.
За сваку испитивану подвештину наведено је којом ће се врстом задатака испитивати, на којој врсти 
текстова те колико је задатака везано уз те текстове.

ENGLESKI 2012 srp.indb   9 15.3.2012   15:34:35



�0

листа за оцењиваче те лист за концепт. У првој 
су испитној књижици текстови и задаци којима се 
испитује вештина читања, а у другој је испитној 
књижици задатак есеја којим се проверава вештина 
писања и лист за уредно писање. Од приступника 
се очекује да пажљиво прочитају упутства која 
ће следити током решавања испита. Читање ових 
упутстава је битно јер је у њима означен и начин 
обележавања, односно уписивања тачних одговора.
Задатке повезивања и задатке вишеструког избора 
у испитној целини Читања приступници решавају 
обележавањем слова тачних одговора међу 
понуђенима. Слова тачних одговора обележавају 
се знаком X. Ако у задацима приступник обележи 
више од једног одговора, задатак ће се бодовати 
с 0 (нула) бодова без обзира на то што је међу 
обележенима и тачан одговор.
Задатке допуњавања у испитној целини Читања 
приступници решавају уписивањем речи на 
предвиђено место које је означено у упутству. 
Простор са означеним бројем бодова попуњава 
оцењивач.
Током решавања задатка есеја приступници могу 
користити лист за концепт за писање бележака, 
али се вреднује само онај текст који је на листу за 
уредно писање.

Таблица 3. Структура испитне целине Слушања

ИСПИТИВанЕ ПОДВЕШТИнЕ ВРСТЕ ЗаДаТаКа ВРСТЕ ТЕКСТОВа БРОЈ 
ЗаДаТаКа

1. разумевање опште поруке/специфичних 
информација задаци повезивања кратке приче 5

2. разумевање главне мисли/специфичних 
информација

задаци вишеструког 
избора

кратке приче/кратки 
разговори 8

3. разумевање специфичних информација задаци вишеструког 
избора разговор/расправа 6

4. разумевање специфичних информација задаци вишеструког 
избора

предавање/излагање/ 
извештај/разговор 6

1.4. Технички опис испита
1.4.1. Трајање испита
Испит из Енглеског језика3 траје укупно 180 
минута.
Испитне целине Читања и Писања проводе се 
временски одвојено од испитне целине Слушања. 
За решавање испитне целине Читања предвиђено 
је 70 минута,  
а за решавање испитне целине Писања 75 минута.
Испитна целина Слушања траје приближно 35 
минута укључујући и 5 минута за препис одговора 
на лист за одговоре.
Временик провођења биће објављен у Водичу 
кроз државну матуру те на мрежним страницама 
националног центра за вањско вредновање 
образовања (www.ncvvo.hr).

1.4.2. Изглед испита и начин решавања

Читање и Писање
Приступници добивају сигурносну коверту у којој 
су две испитне књижице, лист за одговоре, два 

3 Вештина говорења неће се из техничких разлога проверавати 
на државној матури у школској години 2011/2012.
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Слушање
Приступници добивају сигурносну коверту у 
којој је испитна књижица и лист за одговоре. Од 
приступника се очекује да пажљиво прочитају 
упутства које ће следити током решавања испита. 
Читање ових упутстава је битно јер је у њима 
означен и начин обележавања тачних одговора.
Провођење испитне целине Слушања4

•  Сваки се текст слуша двапут.
•  Прије сваког задатка приступници имају паузу 

како би прочитали питања прије слушања.
•  Док слушају, приступници пишу одговоре у 

испитну књижицу, а на крају имају 5 минута да их 
препишу на лист за одговоре.

Задатке повезивања и задатке вишеструког избора 
у испитној целини Слушања приступници решавају 
обележавањем слова тачних одговора међу 
понуђенима. Слова тачних одговора обележавају 
се знаком X. Ако у задацима приступник обележи 
више од једног одговора, задатак ће се бодовати 
с 0 (нула) бодова без обзира на то што је међу 
обележенима и тачан одговор.

1.4.3. Прибор

Током писања три дела испита из Енглеског 
језика допуштено је користити хемијску оловку 
плаве или црне боје. Током свих делова испита 
приступницима неће бити допуштено користити 
речник.

4 Након  што дежурни наставник прочита упутства 
приступницима, пушта снимку. Снимка је направљена на начин 
да је њом предвиђено понављање текстова те паузе за читање 
и решавање задатака. Приступници стога требају пажљиво 
слушати упутства на снимци.

1.5. Опис бодовања
Успешност приступника на испиту одређује се 
тако да остварени бодови у свакој од три испитне 
целине у укупном резултату суделују с једном 
трећином.
Удео испитних целина у укупном успеху на испиту 
приказан је у таблици 4.
Таблица 4. Удео испитних целина у испиту

Читање 1/3

Писање 1/3

Слушање 1/3

1.5.1. Вредновање испитне целине Читања
Бодови: Свако питање доноси један бод.  
Ова испитна целина доноси укупно 40 бодова.
Удео у целом испиту: 1/3

1.5.2. Вредновање испитне целине Писања
Бодови: Ова испитна целина доноси укупно 20 
бодова.
Удео у целом испиту: 1/3
Есеј се оцењује према лествици за оцењивање 
која се састоји од четири критерија:
• Извршење задатка

(уп. илустративну лествицу за оцењивање 
извештаја и састава у ЗЕРОЈ-у)

• Кохеренција и кохезија
(уп. илустративну лествицу за оцењивање 
Доследности и повезаности у ЗЕРОЈ-у)

• Вокабулар
(уп. илустративну лествицу за оцењивање 
Обима вокабулара и способности кориштења 
вокабулара у ЗЕРОЈ-у)
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• Граматика

(уп. илустративну лествицу за оцењивање 
Граматичке исправности у ЗЕРОЈ-у).

У тексту који следи објашњени су сви критерији. 

Извршење задатка
Извршење задатка односи се на два главна 
елемента:
1. Разрада задане теме
2. аргументација (есеј – наглашавајући битне 
аргументе и наводећи појединости које подржавају 
изнесена схватања).
Критериј извршење задатка одговара на питање 
да ли је приступник обавио задатак.
Први елеменат, Разрада задане теме, односи 
се на питање да ли је приступник одговорио на 
све делове задатка или само на неке и поштује ли 
приступник форму есеја која садржи увод, главни 
део и закључак.
Други елеменат, аргументација, изведен је из 
илустративне лествице за оцењивање Развијања 
теме у ЗЕРОЈ-у (2005:128). 
Према тој лествици корисник: 
• може развити јасан опис или приказ нечега 

проширујући и подржавајући главне мисли 
примереним детаљима и примерима.

Кохеренција и кохезија
Критериј Кохеренција и кохезија изведен је из 
илустративне лествице за оцењивање Доследности 
и повезаности у ЗЕРОЈ-у (2005:129).
Према тој лествици корисник:
• може користити ограничени број кохезивних 

средстава како би своје изразе повезао у јасан, 
доследан дискурс

• може успешно користити различите везнике 
како би јасно означио односе између мисли.

Кохеренција се односи на питање:
• Како лако читалац/оцењивач може пратити след 

приступникових мисли?
Кохезија се односи на питања:
• Како добро приступник користи кохезивна 

средстава у сврху повезивања својих мисли?
• Како добро приступник користи правила о 

структурисању одломка у сврху организовања 
начина представљања својих идеја?

Вокабулар

Вокабулар се односи на два главна елемента:
• Распон
• Тачност.
Распон вокабулара изведен је из илустративне 
лествице за оцењивање Обима вокабулара у 
ЗЕРОЈ-у (2005:115).
Према тој лествици корисник:
• располаже довољно богатим вокабуларом да се 

може изразити о темама из подручја властитог 
интереса и о већини општих тема

• може мењати формулацију да би избегао често 
понављање, но вокабуларни недостаци могу 
изазвати застајкивање и парафразирање.

Тачност вокабулара изведена је из илустративне 
лествице за оцењивање Способности кориштења 
вокабулара у ЗЕРОЈ-у (2005:115).
Према тој лествици код корисника:
• исправност избора вокабулара углавном је на 

високом нивоу, премда понекад може доћи 
до замене или погрешног избора речи, но без 
застоја у комуникацији.
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Граматика
Граматика се односи на два главна елемента:
• Распон
• Тачност.
Распон граматичких структура односи се на 
питање: 
Користи ли приступник сложене структуре или 
се мора ослањати на употребу једноставних 
структура?
Тачност граматичких структура изведена је из 
илустративне лествице за оцењивање Граматичке 
исправности у ЗЕРОЈ-у (2005:117).
Према тој лествици корисник:
• прилично добро влада граматиком и не прави 

погрешке које могу довести до неспоразума
• добро влада граматиком; могу се појавити 

повремени превиди или спорадичне погрешке 
те мање нетачности у структури реченице, али 
то се догађа ретко и често се може накнадно 
исправити.

КРИТЕРИЈИ

ИЗВРШЕЊЕ ЗаДаТаКа

Разрада агрументација

КОхЕРЕнцИЈа И КОхЕЗИЈа

Кохеренција Кохезија

ВОКаБУлаР 

Распон Тачност

ГРамаТИКа

Распон Тачност

Преглед критерија за вредновање писања

Лествица за оцењивање есеја приказана је у 
таблици 5. 
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Таблица 5. лествица за оцењивање есеја 

БРОЈ 
БОДОВа ИЗВРШЕЊЕ ЗаДаТКа КОхЕРЕнцИЈа И 

КОхЕЗИЈа ВОКаБУлаР ГРамаТИКа

5

• Сви су делови задане 
теме релативно једнако 
разрађени. 

• Главне мисли изложене 
су с јасном потврдом.

• Ток мисли је јасан.
• Одломци су делотворно 

структурисани. 
Употреба кохезивних 
средстава је 
делотворна.

• Широки распон 
вокабулара за задатак

• Појављују се порешке 
у употреби/облику/
правопису, али не утичу 
на лако разумевање 
текста.

• Широки распон 
структура за задатак

• Појављују се погрешке 
у употреби/облику, 
али не утичу на лако 
разумевање текста.

4

• Сви су делови задане 
теме разрађени, али 
неједнако. 

• Главне мисли изложене 
су углавном с добром 
потврдом.

• Ток мисли углавном је 
јасан.

• Одломци су добро 
структурисани. 
Употреба кохезивних 
средстава је добра.

• Добар распон за задатак
• Погрешке у употреби/

облику/правопису 
понекад утичу на лако 
разумевање.

• Добар распон за задатак
• Погрешке у употреби/

облику понекад утичу 
на лако разумевање 
текста.

3

• Један део задане теме 
није разрађен.

• Главне мисли изложене 
су с довољном 
потврдом./Нису 
све главне мисли 
релевантне.

• Ток мисли понекад је 
нејасан.

• Постоји назнака 
структурисања 
одломака. Употреба 
кохезивних средстава је 
ограничена.

• Довољан распон за 
задатак

• Погрешке у употреби/
облику/правопису  
понекад узрокују 
тешкоће у разумевању.

• Уопштено се ослања на 
једноставне структуре.

• Погрешке у употреби/
облику понекад 
узрокују тешкоће у 
разумевању.

2

• Два дела задане теме 
нису разрађена. /Есеј је 
углавном ирелевантан.

• Главним мислима 
недостаје потврда. 

• Недовољно владање 
језиком. /Неодговарајући 
формат (layout) текста.

• Ток мисли углавном је 
нејасан. 

• Одломци су недовољно 
структурисани. 
Употреба кохезивних 
средстава је недовољна.  

• Недовољно владање 
језиком

• Распон је недовољан за 
задану тему. 

• Погрешке у употреби/
облику/правопису 
често онемогућују 
разумевање.

• Ослања се на употребу 
једноставних структура.

• Погрешке у 
употреби/облику 
често онемогућују 
разумевање.

1

• Текст се не односи на 
задану тему./Есеј је 
ирелевантан. 

• Нема јасно изложених 
главних мисли.

• Текст је углавном 
неразумљив.

• Не може се пратити ток 
мисли.

• Текст је углавном 
неразумљив.

• Распон је врло 
ограничен.

• Погрешке у употреби/
облику/правопису 
уопшено онемогућују 
разумевање.

• Распон је врло 
ограничен.

• Погрешке у употреби/
облику уопштено 
онемогућују 
разумевање.

0 Текст је неразумљив или има мање од 50 речи.
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Објашњење
Ако су описивачи унутар неког критерија (ИЗ, КК, В 
и Г) на различитом нивоу, примењује се нижи ниво. 
На пример, ако распон вокабулара у есеју заслужује 
5 бодова, а тачност вокабулара 4, за Вокабулар ће 
се есеју доделити 4 бода.
Текст који има 2 бода из извршења задатка 
не може добити више од 4 бода на осталим 
критеријима.
Текст који има 1 бод из извршења задатка због 
недовољне дужине не може добити више од 3 бода 
на осталим критеријима. 
Текст који има 1 бод из извршења задатка због 
ирелевантности не може добити више од 1 бода на 
осталим критеријима. 
Текст који има 0 бодова из извршења задатка због 
недовољне дужине не може добити више од 1 бода 
на осталим критеријима.

Текстовима недовољне дужине одузимају се бодови 
на критерију извршење задатка на следећи начин:  
160 – 190 речи: 1 бод 
130 – 159 речи: 2 бода 
100 – 129 речи: 3 бода 
50 – 99 речи: 4 бода. 
Минимални број бодова на критерију извршење 
задатка је 0.
Речи се броје по принципу како их броји  
рачунар – речи су одвојене празнинама. 
Скраћенице (нпр., I’m, isn’t) броје се као једна реч. 
У број речи не убрајају се понављања, набрајања и 
уломци преписани из испита читања.

1.5.3. Вредновање испитне целине Слушања 
Бодови: Свако питање доноси један бод.  
Ова испитна целина доноси укупно 25 бодова.

Удео у целом испиту: 1/3
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1.6. Примери задатака с детаљним објашњењем
У овом су поглављу примери задатака.5 Уз сваки пример задатка понуђен је опис те врсте задатка, тачан 
одговор, образовни исход који се тим конкретним задатком испитује (испитивана подвештина) те начин 
бодовања.

1.6.1. Пример задатка повезивања6

Task 1 
Questions 1-12
You are going to read an article in which people talk about their travel experiences. For questions 1-12, choose 
from the people A-F. Mark the correct answer on your answer sheet. There is an example at the beginning (0).

Which person … 

0 E had problems communicating with the local people?

1 __ learned a new sport?

2 __ learned a new skill?

3 __ learned how to work in a team?

4 __ enjoyed being alone?

5 __ felt unhappy?

6 __ has become more self-confident?

7 __ enjoyed looking at the night sky?

8 __ became ill?

9 __ changed their travel plans?

10 __ did not like the local food?

11 __ had trouble sleeping?

12 __ hopes to go to the same place again?

5 Пример задатка преузет је из испитне целине Читања.
6 Пример задатка преузет је из испитне целине Читања.

__
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Travellers’ Tales

We asked some people to tell us about their travel experiences.

A     Antonia D     Derek

So I arrived at this seaside place to spend a couple of 
weeks relaxing by the sea, but I found that instead of being 
part of the local culture I was in a resort for Westerners. 
There were no beach huts but only a hotel, and there was 
a disco blasting out Western disco music all night, so I 
was dead tired in the morning. The place was crowded, 
and they were not my kind of people. But I didn’t let it get 
me down – I just packed my bags and headed into the 
mountains.

While waiting to start my university course, I went to a 
remote area in Chile for three months on a project to build 
houses for the local people. I had to do all sorts of things, 
from helping general construction to pouring cement. I’d 
never done this before. And a great thing was that I got to 
know the families who will actually live in these houses. 
One day, I’ll take my children there and say “I helped build 
that”. I was worried about my university course but now 
with this experience I feel I’ll make a success of it.

B     Barbara E     Emma

I‘ve just come back from Tanzania, where I was in a team 
teaching children how to read and write. It’s wonderful to 
see the kids learn a new skill and become more con-fident 
in themselves. The place was a bit risky because of malaria, 
but I had plenty of medicines around me. I was surrounded 
by people all day, but in the evening I always tried to get 
some time for myself and watch glorious sunsets over the 
Indian Ocean.

I was bored watching TV all day so I decided to go 
somewhere totally different – Africa. I thought it was going 
to be a fabulous adventure – no advance planning. But 
when I arrived, I found myself in a really dirty place, with 
insects everywhere. As for the food, thank goodness there 
was a McDonald’s. And  
I couldn’t understand the language. I was so miserable that  
I just wanted to go home. So I did.

C     Charles F     Fred

I spent a month monitoring endangered chamois goats 
and their interrelationship with wolves and bears. We spent 
the days high in the mountains, recording the presence of 
these animals through direct observation and their tracks, 
signs and calls. You could hear wolves howling at night, 
but I soon got used to it. I sometimes spent hours looking 
at the stars – you don’t see that in London. I even managed 
to do some serious mountaineering, the first time I’d done 
that. It was quite dangerous, and it really showed me how 
important it is to be able to rely on the people around you 
and coordinate everything you do.

I spent three months in Ghana on a football programme, 
working with street children, orphans and children with 
disabilities. My job was to help organize training sessions 
and competitions and to give lessons on football tactics. 
I stayed with a local family, which was a true cultural 
experience. The food was very different from what I was 
used to. I also took part in football camps, but I missed one 
because I had to stay in bed for a couple of days. It must 
have been something I ate. But working with these children 
was great. It all gave me a new way of looking at the world.

ТаЧнИ ОДГОВОРИ: 1 Ц, 2 Д, 3 Ц, 4 Б, 5 Е, 6 Д, 7 Ц, 8 Ф, 9 А, 10 Е, 11 А, 12 Д
ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: разумевање специфичних информација 
БОДОВаЊЕ: 1 бод – сваки тачан одговор (укупно 12 бодова)  
             0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора или ако је обележено више одговора  
                                    за свако питање
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1.6.2. Примери задатака вишеструког избора7

Task 2
Questions 6-13
You will hear people talking in eight situations. For 
each situation (6-13), choose the best answer, A, B or 
C. You will hear each recording twice.

6  You hear Debra talking to a friend. 
    What is Debra saying?

A She doesn’t want cheap shoes.
B The shoes are too expensive.
C She doesn’t have enough money.

7  You hear a student talking to a friend.
    What does he think about playing football?

A It is fun.
B It is a waste of time.
C It keeps you healthy.

8  You hear a teacher talking to his class.
    What is the teacher’s main point?

A to present a schedule 
B to give a warning 
C to make a suggestion

9  You hear Dana talking about her aerobics club. 
    Why does she go there?

A to lose weight
B to keep fit
C to meet friends

7 Примери задатака преузети су из испитне целине Слушања. 

10   You hear Ben talking to a friend about the course  
 he will take at university. 
 Why is he taking the course?

A to become a food technologist
B to please his parents
C to get a university degree

11   You hear Sandra talking to a friend about her  
 holiday. 
 Where did she stay?

A on a camp site
B in a guest house
C in a hotel

12   You hear Martha talking to a friend about her new  
 boyfriend. 
 How does she feel about the relationship?

A happy
B insecure
C relieved

13  You hear part of a radio interview. 
 What is the topic of the interview?

A types of holiday
B care for the environment
C dealing with stress

ТаЧнИ ОДГОВОРИ: 
6 А, 7 Б, 8 Б, 9 Ц, 10 Ц, 11 А, 12 Б, 13 Ц 
ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: 
разумевање главне мисли/специфичних 
информација 

ENGLESKI 2012 srp.indb   18 15.3.2012   15:34:35



��
БОДОВаЊЕ:  
1 бод – сваки тачан одговор (укупно 8 бодова)
0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора или ако је обележено више одговора за свако питање

1.6.3. Примери задатака допуњавања8

Task 5 
Questions 33-40
Read and complete the text below. Fill each space (33-40) with one word. Write the correct word on your answer 
sheet. There is an example at the beginning (0).

Bay of Islands

The Bay of Islands is (0) one of the world’s most popular areas for big-game fishing. The bay is a maritime 

park that (33) ___ off the north-east coast of New Zealand’s North Island. In 1926, the best-selling American 

writer Zane Grey (34) ___ up camp on the largest of the islands and made his name by catching a 50 kg tuna, 

(35) ___ took the world record. (36) ___, for those who prefer to look for wildlife but not hunt it, there are 

wonderful opportunities to (37) ___ dolphin-and whalewatching. One of the  

best-known companies offering trips is (38) ___ confident that it provides an extra trip free of charge, if you 

have the bad luck not to see a dolphin or whale the first time round. If you like scubadiving, (39) ___ are 

several good dive sites. Visit uninhabited islands and swim from lonely beaches. Or (40) ___ advantage of 

the Cream Cruise that delivers post and supplies to farmers in remote locations, taking you up and down 

hidden bays for peaceful relaxation.

ТаЧнИ ОДГОВОРИ: 33 lies, 34 set/put, 35 which, 36 However, 37 do/go/enjoy, 38 so, 39 there, 40 take 

ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: употреба прикладних лексичких и/или структуралних образаца 

БОДОВаЊЕ: 1 бод – сваки тачан одговор (укупно 8 бодова)
            0 бодова – нетачан одговор или изостанак одговора

8 Пример задатка преузет је из испитне целине Читања.
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1.6.4. Пример задатка есеја9

Task 6
Write an essay of 200-250 words. Your essay must have an introduction, body and conclusion.
Some people say that Turbo Folk has a bad influence on teenagers. Others say it is harmless fun.
Discuss both of these views and give your own opinion.

ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: 
испуњење задатка, кохеренција и кохезија уз одговарајући обим и тачност лексичко-структуралних 
образаца 
БОДОВаЊЕ: према лествици за оцењиваче10, укупно 20 бодова

 

9
 
Пример задатка преузет је из испитне целине Писања.

10 в. поглавље Опис бодовања и додатно објашњење објављено уз огледни пример испита
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1.7. Припрема за испит
Припремање приступника за испит не разликује се 
битно од свакодневног поучавања. Наставне методе 
и облици рада, који се користе у свакодневном 
наставном процесу, једнако су делотворни и за 
успешно припремање приступника за полагање 
испита. Нужно је пронаћи одговарајући однос 
између поучавања и увежбавања задатака за испит. 
Нагласак би свакако требао бити на поучавању, а не 
искључиво на припремању за испит.
Наставници би за успешно припремање 
приступника за испит требали детаљно проучити 
испитни каталог и огледни пример испита. 
Анализа испитног каталога омогућује увид у 
структуру и трајање испита, испитиване вештине 
и подвештине, врсте и број задатака и начин 
њихова бодовања. Током припремања за државну 
матуру приступницима се препоручује детаљно 
проучавање Водича за ученике, националних 
испита, испита пробне државне матуре од 2006. до 
2009. године и одржаних испита државне матуре 
у 2011. години који су објављени на мрежним 
страницама националног центра за вањско 
вредновање образовања.

1.7.1. Вештина читања
Вештина читања темељи се на неколико принципа 
важних за њено успешно поучавање. Приступнике 
треба подстицати да што више и чешће читају разне 
врсте текстова и да покушају одговорити (изразити 
своје осећаје) на садржај текста, а не се искључиво 
концентрисати на структуру текста. Значење 
и порука текста од једнаке су важности као и 
језичке структуре које се у њему налазе. Развијање 
способности предвиђања важан је фактор вештине 
читања. Поглед на текст (наслов, поднаслов, изглед 

текста) омогућује приступницима да схвате о чему 
је реч и прије него што започну читање самог 
текста.
Током наставног процеса приступници углавном 
имају доста могућности за увежбавање вештине 
читања. Често се задаци за увежбавање ове 
вештине задају за самосталан рад код куће. 
Оправдано је за очекивати да приступници 
обављају постављене задатке, али свакако треба 
предвидети време у наставном процесу у којем 
би се увежбавале подвештине специфичне за 
ову испитну целину. Приступнике првенствено 
треба упознати с врстама задатака на испиту и 
поступцима које ће користити за њихово успешно 
решавање. У овом случају приступнике, прије 
свега, треба мотивисати и охрабрити јер они о 
непознатом тексту често знају пуно више него што 
мисле кад га прочитају. С приступницима треба 
посебно увежбавати разумевање непознатих 
речи  помоћу контекста, творбе речи (префикси и 
суфикси) и сл. Познавање организације и структуре 
текста (одломци, елементи кохезије и кохеренције, 
структура одломка) такође помаже приступницима 
у разумевању текста.
За успешно решавање задатака вишеструког 
избора треба након избора одређеног одговора у 
тексту пронаћи одговарајуће аргументе.
За успешно решавање задатака повезивања 
треба пажљиво прочитати натукнице (prompts) и 
потражити у тексту/текстовима кључне речи или 
фразе које повезују натукнице и текст/текстове.
За успешно решавање задатака допуњавања треба 
пажљиво прочитати текст и обратити пажњу на 
реченице/речи испред и иза празнине, а након тога 
треба одлучити која реч смислено и граматички 
најбоље попуњава празнину у тексту.
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Разумевање свих речи и граматичких структура 
није потребно за успешност у овој испитној целини. 
Потребно је разумети кључне речи и одвојити 
битне од небитних информација.
Приступницима такође треба скренути пажњу 
на правилну расподелу времена за решавање 
појединих задатака. Никако се не би смело 
догодити да приступници немају довољно времена 
за решавање свих задатака јер су превише времена 
утрошили на решавање појединог задатка.

Како бити успешан у вештини читања?
Приступницима би требало саветовати:
• да пажљиво прочитају упутства за сваки задатак
• да пажљиво прочитају текст/текстове и питања у 

одређеном задатку
• да примене одговарајућу стратегију за поједину 

врсту задатка
• да се, након што реше све задатке, врате на питања 

која нису решили у првом читању и покушају их 
решити

• да пажљиво препишу одговоре на лист за 
одговоре.

1.7.2. Вештина писања
Најважнији фактор у припремању за ову испитну 
целину је омогућити приступницима што више и 
чешће увежбавање писања разних врста задатака, 
односно развијање навике писања. Једнако је 
важно приступницима након сваког задатка дати 
повратну информацију (feedback) о успешности 
њиховог обављеног рада. То је врло захтеван 
и дуготрајан посао. Свакако треба размислити 
о могућности да повратну информацију дају 
приступници међусобно, што се показало изузетно 
делотворно.

Посебну пажњу треба обратити пажљивом читању 
и рашчлњивању задатка. Приступнике треба 
подсетити да неиспуњавање и дела задатка може 
значајно умањити њихову успешност у испитној 
целини Писања.
Успешност у овој испитној целини укључује и 
познавање конвенција жанрова, нпр. есеја, писма, 
извештаја и сл. који се појављују у испитима. 
Приступнике је могуће упознати са основним 
карактеристикама жанрова описом и анализом 
примера (модела).
Велики број приступника треба помоћ у планирању 
писаних радова јер врло често нису уверени у 
њихову сврховитост. Приступницима такође треба 
указати на повезаност планирања и успешности 
обављања задатка. Анализа неколико примера 
може врло успешно објаснити њихову повезаност.
Приступнике такође треба упозорити на 
нужност провере и евентуалних исправака прије 
предаје завршне верзије рада. Рад у паровима 
и међусобно коментарисање радова током 
увежбавања показало се врло ефикасном методом. 
Прије самог испита корисно је приступницима 
ограничити време за решавање задатка. Правилно 
распоређивање времена један је од кључних 
фактора за успех у овој испитној целини.

Како бити успешан у вештини писања?
Приступницима би требало саветовати:
• да пажљиво прочитају упутства за задатак
• да размисле о заданој теми и забележе неке идеје
• да организују идеје и напишу концепт задатка у 

натукницама
• да напишу целовити текст задатка
• да прочитају текст и провере да ли су у потпуности 

обавили задатак
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• да поновно прочитају текст и провере јесу ли 

задовољени остали критерији према лествици за   
оцењивање.

1.7.3. Вештина слушања
Приступници врло често сматрају испитну 
целину Слушања тежим делом целокупног 
испита. Развијање вештине слушања темељи се 
на неколико принципа. Треба увежбавати задатке 
слушања што више и чешће радом у разреду, 
помагати приступницима да се одговарајуће 
припреме за задатке и развијати код њих свест 
о понављању слушања звучних записа када је то 
потребно.
Од изузетне је важности код припремања 
приступника за ову испитну целину од самог 
почетка градити веру приступника у властите 
способности и успех на испиту.  
То се првенствено постиже развијањем свести о 
томе шта се од приступника очекује на испитној 
целини Слушања (шта се испитује?)11 и врстама 
задатака (како се испитује?)12 којима се вештина 
слушања испитује.
Прије решавања задатака приступнике треба 
упозорити на нужност пажљивог читања упутстава 
прије сваког задатка. Приступнике треба освестити 
и упозорити их да је време предвиђено за читање 
упутстава изузетно важно за успешно решавање 
задатка. Упутства садрже битне информације о теми 
коју ће приступник слушати и о томе шта се од њега 
очекује у поједином задатку.
Приступницима свакако треба скренути пажњу 
да разумевање сваке речи током слушања није 
потребно. Пажњу морају обратити само на оне 
информације које су кључне за разумевање.

11 в. поглавље Образовни исходи 
12 в. поглавље Структура испита 
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Како бити успешан у вештини слушања?
Приступницима би требало саветовати:
• да пажљиво прочитају упутство и текст сваког 

задатка
• да, ако пропусте одговор на неко питање, наставе 

решавати идућа питања
• да током другог слушања обрате пажњу на питања 

која нису решили током првог слушања
• да пажљиво препишу одговоре на лист за 

одговоре.

1.7.4. Савети за писање успешног есеја
ПРИПРЕма За ИСПИТ
1. Проучите лествицу за оцењивање.

Лествица показује шта оцењивач тражи од есеја.
Можете је наћи у каталогу13.
Има 4 критерија: извршење задатка, Кохеренција 
и кохезија, Вокабулар и Граматика. 
Да бисте били успешни, морате добити високи 
број бодова за сваки критериј.
Проучите објашњења лествице за оцењивање 
како бисте знали шта требате учинити.

Заправо требате:
– одговорити на сваки део питања (види извршење 

задатка)
– написати увод, главни део и закључак (види 

извршење задатка)
– подупрети своје главне идеје аргументима и 

подршком (види извршење задатка)

13 поглавље Опис бодовања – Вредновање испитне целине 
Писања

•
•
•

•

•

– поредати своје мисли у логичном следу којег је 
лако пратити (види Кохеренција и кохезија)

– повезати своје мисли тако да помажу читаоцу 
(види Кохеренција и кохезија)

– поделити главни део у одговарајуће одломке 
(види Кохеренција и кохезија)

– користити прикладан вокабулар за изражавање 
својих мисли (види Вокабулар)

– користити прикладне граматичке структуре (види 
Граматика).

2. Проучите задатак у огледном испиту.
Огледни испит можете наћи на интернету  
(www.ncvvo.hr).
А. У упутствима пише: Write an essay.
Напишите увод, главни део и закључак. немојте 
само почети и наставити писати у једном дугом 
одломку, без увода или закључка. У том случају 
нећете написати добар есеј и не можете добити 
више од 2 бода за извршење задатка ни више од 4 
бода за остале критерије (Кохеренција и кохезија, 
Вокабулар и Граматика). Ако не напишете увод 
или закључак, не можете добити више од 3 бода за 
извршење задатка.
Б. У упутствима пише: Write an essay of 200-250 
words.
немојте написати мање речи јер ћете изгубити 
бодове на извршењу задатка. немојте написати 
пуно више речи јер рескирате да напишете 
нешто што није повезано с темом или понављате 
већ речено због чега ћете изгубити бодове на 
извршењу задатка. Додатно, можда нећете имати 
довољно времена да завршите есеј.
Ц. У упутствима се даје тема есеја.
Држите се теме. не долазите на испит са унапред 
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припремљеним текстом. Ако сте промашили 
тему, не можете добити више од једног бода за 
извршење задатка нити можете добити више од 
једног бода за остале критерије. не понављајте 
делове текста које сте већ написали.
Ако есеј већином не обрађује тему или садржи 
пуно тога што није битно за тему, не можете добити 
више од 2 бода за извршење задатка нити можете 
добити више од 4 бода за остале критерије.
Д. У упутствима пише: Discuss both these views and 
give your own opinion.
У упутствима се од Вас тражи:
• да расправите два супротна гледишта
• да расправите предности и недостатке једног 

гледишта 
• да дате аргументе за и против једног гледишта.
Одговорите на све делове питања. не 
расправљајте само о једном гледишту или 
само о предностима, већ и о недостацима. не 
расправљајте само о аргументима за, већ и о 
аргументима против. Ако се не будете држали тога, 
не можете добити више од 3 бода за извршење 
задатка.

3. Проучите примере есеја и коментаре.
Можете их наћи на интернету14 (www.ncvvo.hr). 
Из ових примера можете видети колики су број 
бодова добили есеји за сваки критериј на лествици 
за оцењивање, уз образложење. Учите из туђих 
погрешака.

14  Објављени су у Додатку испитном каталогу.

4. Вежбајте.
Изаберите неколико тема и пишите о њима. 
Избројте речи да добијете предоџбу о томе шта 
можете рећи у 200 – 250 речи.
Пишите есеје 75 минута (толико времена имате 
на испиту) тако да можете видети колико ће Вам 
времена требати за писање 200 – 250 речи и колико 
времена можете одвојити за планирање есеја прије 
него што га почнете писати, а и за проверавање 
есеја након што сте га написали.

КаДа ИСПИТ ПОЧнЕ
5. Пажљиво прочитајте тему.
О чему тачно морате писати? Морате ли 
расправити о два супротна стајалиша? Која су то 
стајалишта? Морате ли расправити о предностима 
и недостацима? Морате ли дати аргументе за и 
против? 

Прије него што почнете писати есеј, 
испланирајте га.
Есеј је облик организованог писања. Нико не 
може написати добар есеј, а да га није претходно 
испланирао. Тајна писања успешног есеја лежи у 
планирању. Зато немојте одмах само почети 
писати есеј. Прво га испланирајте.
Тајна успешног планирања лежи у писању 
белешки. 

6. Размислите о чему ћете писати.
Проучите оба дела теме. Шта можете рећи о 
сваком делу? Забележите своје аргументе. не 
пишите реченице, само забележите натукнице.
Проучите своје аргументе. Које разлоге или 

•

•
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примере можете дати да бисте их подупрли? 
Забележите их. То ће Вам помоћи да добијете 
добру оцену за извршење задатка.
Ако имате пуно више за рећи о једном делу 
теме него о другом, усредоточите се на оно што 
можете рећи о другом делу теме. Ако посветите 
пуно више пажње једном делу него другом, не 
можете добити више од 4 бода за извршење 
задатка.

Проналажење аргумената и потврде је важан 
део, зато му посветите неко време. Када будете 
задовољни својим аргументима и потврдом, 
можете се усредоточити на планирање есеја. Знате 
шта желите рећи. Сада се требате усредоточити на 
то како ћете то рећи.

7. Групишите своје идеје.
Ставите своје идеје у групе. На пример: 

једно гледиште – друго гледиште
предности – недостаци
аргументи за – аргументи против.

8. Сложите своје мисли у логичан след.
Тако ће бити лакше следити Ваше аргументе. Овај је 
део важан ако желите добити високи број бодова за 
Кохеренцију и кохезију.

9. Донесите одлуку о својим ОДлОмцИма.
Ако имате две одлуке (на пример, једно гледиште 
и друго гледиште), требате два одломка.
не пишите главни део есеја у само једном 
одломку. Одломак се бави једном главном 
идејом и не би требао садржавати реченице 
о некој другој теми. Обликовање одломака је 

•

•
•
•

•

•

важно ако желите добити високи број бодова за 
Кохеренцију и кохезију.

10. Проверите свој план.
Имају ли Ваше идеје логички след?
Јесу ли Ваше идеје подупрте аргументима? Имају 
ли они логички след?
Јесу ли Ваши аргументи подупрти разлозима или 
примерима?
Јесу ли Ваше главне идеје, аргументи и потврда 
груписани у будуће одломке?

Када сте распоредили своје идеје у логичан след и 
поделили их у одломке, можете се усредоточити на 
писање есеја.

КаДа ПИШЕТЕ ЕСЕЈ
Општи савети
11. Оставите простор између редова.
Чините то како бисте могли прецртати погрешке и 
написати исправак изнад прецртане речи.

12. Увлачите први ред одломка.
Ово је врло важно јер по томе оцењивач може јасно 
видети да сте започели нови одломак.

13. Пазите на рукопис.
Ово помаже оцењивачу и оставља добар дојам. 
Зато размислите шта ћете написати, затим 
напишите, и то не пребрзо, концентришући се на 
обликовање слова тако да су она читка читаоцу.

Остали савети
14. напишите увод.

•
•

•

•
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• Реците читаоцу шта ће писати у главном делу есеја. 

Ако ћете писати о предностима и недостацима, 
реците читаоцу. Ако ћете прво писати о једном 
стајалишту, а онда о другом, реците читаоцу. Ако 
не напишете увод, не можете добити више од 3 
бода за извршење задатка.

15. напишите одломке.
За сваки одломак реците оцењивачу о чему ће бити 
реч у одломку. То је тематска реченица.
• Нагласите своје аргументе. Један је начин да 

користите тематске реченице. Други је начин да 
користите ове фразе: The main advantage… is… 
или Another important reason why… is… A major 
argument against… is.  
Ово ће Вам помоћи да добијете високи број 
бодова за извршење задатка.

• Повезујте своје мисли на примерен начин:
– унутар реченица (на пример, because, while, 

whereas, so, although...)
– између реченица (на пример, For this reason, As a 

result, In addition, However...)
– између одломака (на пример, ..., On the other 
hand...).
Ово ће Вам помоћи да добијете високи број бодова 
за Кохеренцију и кохезију.
• Завршите са закључком у којем дајете сажетак 

онога што сте рекли.
Ово ће Вам помоћи да добијете високи број бодова 
за извршење задатка. Добро састављен одломак 
ће Вам донети високи број бодова за Кохеренцију 
и кохезију.

16. напишите закључак
• У закључном делу есеја поновите своје главне 

мисли и напишите своје лично мишљење. 
Ако не напишете закључак, не можете добити 
више од 3 бода за извршење задатка.

наКОн ШТО СТЕ наПИСалИ ЕСЕЈ
17. Проверите вокабулар и граматику.
• Проверите вокабулар. 

Имате ли правописних погрешака? На пример, 
bed уместо bаd, thеn уместо thаn, god уместо 
gооd. 
Јесте ли заборавили преписати неку реч ако 
сте прво написали нешто на други папир и онда 
преписали?

• Проверите граматику. 
Имате ли погрешке у конгруенцији између 
субјекта и предиката (на пример, they… has been; 
it… were found)? Јесте ли додали наставак -s/еs 
на глаголе у 3. лицу за глаголско време Present 
Simple? Јесте ли тачно употребили глаголска 
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садржавају најучесталији вокабулар

• разумети кратке, једноставне текстове о познатим 
темама и текстове конкретног садржаја у којима се 
употребљава уобичајени свакодневни вокабулар

• пронаћи специфичне информације у једноставним 
текстовима с којима се сусреће, попут писама, 
брошура и кратких чланака који описују догађаје.

Шта се испитује?
С обзиром на наведене образовне исходе, у овој 
испитној целини испитује се може ли приступник:
• уопште разумети о чему је реч,  

(уочити основни смисао)
• пронаћи специфичне информације
• детаљно разумети текст
• детаљно разумети одређене лексичке обрасце
• детаљно разумети и прикладно упокористити 

одређене структуралне обрасце.

2.2.2. Писање
Овом се испитном целином испитује вештина 
писања, односно писана продукција.

Према Оквирном наставном програму за 

општеобразовне предмете у средњим школама 

те према А2 нивоу ЗЕРОЈ-а (2005:71ф.) приступник 

може:
• написати низ једноставних израза и реченица 

повезаних једноставним везницима попут ‘и’, ‘али’ 
и ‘јер’

• смислено повезаним реченицама писати о 
свакодневним појавама из своје околине, нпр. о 
људима, местима, образовном искуству и слично

2. ОснОвнИ нИвО ИспИта 
2.1. Подручја испитивања
Испитом државне матуре из Енглеског језика на 
основном нивоу проверава се комуникацијска 
језичка компетенција у слушању, читању и писању 
према наставном плану и програму с најмањом 
сатницом у четворогодишњим средњошколским 
програмима.
У складу с тим, испит из Енглеског језика састоји 
се од три испитне целине: Читање, Писање и 
Слушање.
Вештина говорења неће се из техничких разлога 
проверавати на државној матури у школској 
години  2011/2012. Но, ваља нагласити да и даље 
треба системно развијати, неговати и усавршавати 
вештину говорења јер је коначни циљ научити се 
служити језиком у комуникацијској ситуацији.

2.2. Образовни исходи
У овом су поглављу за свако подручје испитивања 
наведени образовни исходи према наставном 
плану и програму с најмањом сатницом у 
четворогодишњим средњошколским програмима и 
према А2 нивоу ЗЕРОЈ-а.

2.2.1. Читање
Овом се испитном целином испитује вештина 
читања, односно вештина разумевања читаног 
текста.
Према Оквирном наставном програму за 
општеобразовне предмете у средњим школама те 
према А2 нивоу ЗЕРОЈ-а (2005:67фф.) приступник 
може:
• разумети кратке, једноставне текстове који 
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• написати врло кратак и једноставан опис 

одређених догађаја, прошлих активности и 
личних искустава

• користити уски избор основног вокабулара 
потребан за сналажење у свакодневним 
ситуацијама

• користити неке једноставне структуре исправно 
иако још увек прави основне погрешке, али је 
упркос томе обично јасно шта жели рећи.

Шта се испитује?
С обзиром на наведене образовне исходе, у овој 
испитној целини испитује се може ли приступник:
• написати врло кратак опис (од 40 до 60 речи) у 

познатом контексту (догађаји, прошле активности 
и лична искуства итд.) где је јасно шта жели рећи 
упркос уском распону вокабулара и основним 
граматичким погрешкама.

2.2.3. Слушање
Овом се испитном целином испитује вештина 
слушања.
Према Оквирном наставном програму за 
општеобразовне предмете у средњим школама те 
према А2 нивоу ЗЕРОЈ-а (2005:62фф.) приступник 
може:
• разумети фразе и изразе који се односе на 

подручја од непосредног интереса (нпр., основни 
подаци о њему, његовој породици, његовој 
непосредној околини, школи и сл.) ако се говори 
полако и јасно

• препознати тему разговора који се води у његовој 
присутности ако се говори полако и јасно

• разумети основни смисао кратких, јасних и 
једноставних порука, обавештења и упозорења

• разумети и извући битне информације из кратких, 
снимљених текстова који се баве предвидивим 
свакодневним темама ако су изнесени полако и 
јасно.

Шта се испитује?
С обзиром на наведене образовне исходе, у овој 
се испитној целини испитује може ли приступник 
разумети основни смисао, тј. главне мисли и 
специфичне (битне) информације на овим врстама 
текстова:
• разговори
• поруке и обавештења.
Текстови говоре о предвидивим свакодневним 
темама према Наставном плану и програму из 
Енглеског језика и изнесени су полако и јасно.

2.3. Структура испита
Испит из Енглеског језика на основном нивоу 
састоји се од три испитне целине.
Првом целином испитује се вештина читања, 
другом вештина писања, а трећом вештина 
слушања.
У тексту који следи детаљно је описана структура 
сваке испитне целине.
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2.3.1. Читање
Испитна целина Читања састоји се од 6 група задатака (tasks) везаних уз различите почетне текстове.
Структура испитне целине Читања приказана је у таблици 1.
За сваку испитивану подвештину наведено је којом ће се врстом задатака испитивати, на којој врсти 
текстова те колико је задатака везано уз те текстове.
Таблица 1 . Структура испитне целине Читања 

ИСПИТИВанЕ 
ПОДВЕШТИнЕ ВРСТЕ ЗаДаТаКа ВРСТЕ ТЕКСТОВа БРОЈ ЗаДаТаКа

1.
разумевање основног 
смисла и специфичних 
информација

задаци повезивања кратке поруке/
чланци/обавештења 5

2. разумевање специфичних 
информација

задаци вишеструког 
избора (између три 
понуђена одговора)

кратке поруке/ 
обавештења/чланак 5

3. разумевање специфичних 
информација задаци допуњавања чланак/брошура 5

4. детаљно разумевање текста задаци повезивања чланак/брошура 5

5. детаљно разумевање текста 
(лексик/структуре)

задаци вишеструког 
избора (између три 
понуђена одговора)

приватно писмо/
брошура/чланак 5

6. детаљно разумевање текста 
(структуре) задаци допуњавања приватно писмо/

брошура/чланак 5

напомена: Текстови садрже приближно 1200 речи.

2.3.2. Писање
Испитна целина Писања састоји се од задатка кратког састава.
Приступници ће добити поруку која има три садржајне одреднице/питања. Њихов је задатак написати 
одговор који садржи од 40 до 60 речи.

2.3.3. Слушање
Испитна целина Слушања састоји се од 4 групе задатака (tasks) везаних уз различите слушане текстове.  
Структура испитне целине Слушања приказана је у таблици 2. За сваку испитивану подвештину наведено 
је којом ће се врстом задатака испитивати, на којој врсти текстова те колико је задатака везано уз те 
текстове.  
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Таблица  2. Структура испитне целине Слушања

ИСПИТИВанЕ ПОДВЕШТИнЕ ВРСТЕ ЗаДаТаКа ВРСТЕ ТЕКСТОВа БРОЈ 
ЗаДаТаКа

1. разумевање основног смисла задаци повезивања кратке поруке/обавештења 5

2. разумевање битних информација задаци вишеструког 
избора кратки разговори 5

3. разумевање битних информација задаци вишеструког 
избора разговор 5

4. разумевање битних информација задаци вишеструког 
избора обавештење 5

2.4. Технички опис испита
2.4.1. Трајање испита
Испит из Енглеског језика1 траје укупно 85 минута.
Испитне целине Читања и Писања проводе се 
временски одвојено од испитне целине Слушања, а 
за њихово решавање предвиђено је 60 минута.
Испитна целина Слушања траје приближно 25 
минута укључујући и време предвиђено за препис 
одговора на лист за одговоре.
Временик провођења биће објављен у Водичу 
кроз државну матуру те на мрежним страницама 
националног центра за вањско вредновање 
образовања (www.ncvvo.hr).

2.4.2. Изглед испита и начин решавања

Читање и Писање
Приступници добивају сигурносну коверту у 
којој је испитна књижица, лист за одговоре, два 
листа за оцењиваче и лист за концепт. У испитној 
књижици су текстови и задаци којима се испитује 
читање, задатак кратког састава којим се проверава 
вештина писања и лист за уредно писање. 

1 Вештина говорења неће се из техничких разлога проверавати 
на државној матури у школској години 2011/2012.

Од приступника се очекује да пажљиво прочитају 
упутства које ће следити током решавања испита. 
Читање ових упутстава је битно јер је у њима 
означен и начин обележавања, односно уписивања 
тачних одговора.
Задатке повезивања и задатке вишеструког избора 
у испитној целини Читања приступници решавају 
обележавањем слова тачних одговора међу 
понуђеним. Слова тачних одговора обележавају 
се знаком X. Ако у задацима приступник обележи 
више од једног одговора, задатак ће се бодовати 
с 0 (нула) бодова без обзира на то што је међу 
обележенима и тачан одговор.
Задатке допуњавања у испитној целини Читања 
приступници решавају уписивањем речи на 
предвиђено место које је означено у упутству. 
Простор са означеним бројем бодова попуњава 
оцењивач.
За решавање задатка продуженог одговора 
(писање поруке) приступници могу користити 
лист за концепт, али на крају морају одговор читко 
преписати на лист за уредно писање.
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Слушање
Приступници добивају сигурносну коверту у 
којој је испитна књижица и лист за одговоре. Од 
приступника се очекује да пажљиво прочитају 
упутства које ће следити током решавања испита. 
Читање ових упутстава је битно јер је у њима 
означен и начин обележавања тачних одговора.
Провођење испитне целине Слушања2

• Сваки се текст слуша двапут.
• Прије сваког задатка приступници имају паузу 

како би прочитали питања прије слушања.
• Док слушају, приступници пишу одговоре у 

испитну књижицу, а на крају имају 5 минута да их 
препишу на лист за одговоре.

Задатке повезивања и задатке вишеструког избора 
у испитној целини Слушања приступници решавају 
обележавањем слова тачних одговора међу 
понуђенима. Слова тачних одговора обележавају 
се знаком X. Ако у задацима приступник обележи 
више од једног одговора, задатак ће се бодовати 
с 0 (нула) бодова без обзира на то што је међу 
обележенима и тачан одговор.

2.4.3. Прибор

Током писања три дела испита из Енглеског 
језика допуштено је користити хемијску оловку 
плаве или црне боје. Током свих делова испита 
приступницима неће бити допуштено користити 
речник.

2 Након што дежурни наставник прочита упутства 
приступницима, пушта снимку. Снимка је направљена на начин 
да је њом предвиђено понављање текстова и паузе за читање 
и решавање задатака. Приступници стога требају пажљиво 
слушати упутства на снимци.

2.5. Опис бодовања
Успешност приступника на испиту одређује се 
тако да остварени бодови у свакој од три целине у 
укупном резултату имају одређени удео.
Удео испитних целина у укупном успеху на испиту 
приказан је у таблици 3.
Таблица 3. Удео испитних целина у испиту

Читање 40%
Писање 30%
Слушање 30%

2.5.1. Вредновање испитне целине Читања
Бодови: Свако питање доноси један бод.  
Ова испитна целина доноси укупно 30 бодова.
Удео у целом испиту: 40%

2.5.2. Вредновање испитне целине Писања
Бодови: Ова испитна целина доноси укупно 15 
бодова.  
Удео у целом испиту: 30% 
Порука се оцењује према лествици за оцењивање 
која се састоји од два критерија:
1. Извршење задатка
2. Језик.
Извршење задатка
Критериј извршење задатка одговара на питање 
у којој је мери приступник одговорио на сва 
питања у задатку.
Језик
Критериј Језик одговара на питање са којом се 
лакоћом може разумети што је приступник 
написао.

Лествица за оцењивање задатка приказана је у 
таблици 4.
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Таблица 4. лествица за оцењивање задатка кратког састава 

БРОЈ 
БОДОВа ИЗВРШЕЊЕ ЗаДаТКа БРОЈ 

БОДОВа ЈЕЗИК 

5 Постоји одговор на све три 
садржајне одреднице.

10 Текст је потпуно разумљив упркос могућим мањим 
погрешкама. 
Врло добар распон вокабулара/структура

4 

Постоји одговор на две 
садржајне одреднице, а један је 
одговор нејасан.

9

8 Текст је лако разумљив упркос погрешкама.  
Добар распон вокабулара/структура

7

3 Постоји одговор на две 
садржајне одреднице. 

6 Текст је разумљив упркос бројним погрешкама. 
Довољан распон вокабулара/структура

5

2 Постоји одговор на једну 
садржајну одредницу, а два су 
одговора нејасна.
или 
Три су одговора нејасна.

4 Текст је на местима тешко разумљив уз бројне 
погрешке. 
Недовољан распон вокабулара/структура

 3

1 Постоји одговор на једну 
садржајну одредницу. 
или
Постоји одговор на једну 
садржајну одредницу, а један је 
одговор нејасан.
или
Два су одговора нејасна.

2 Текст је у целини тешко разумљив уз врло бројне 
погрешке. Изразито ограничен распон вокабулара/
структура

1

0 Садржај текста не односи се ни у једном својем делу на постављени задатак или је текст 
неразумљив. 
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Објашњење 
Текст који има 0 бодова из извршења задатка 
добиће и 0 бодова из Језика. Текст који има 0 
бодова из извршења задатка, због премало речи, 
не може добити више од 1 бода из Језика. Текст 
који има 1 бод из извршења задатка не може 
добити више од 4 бода из Језика. Текст који има 
2 бода из извршења задатка не може добити 
више од 6 бодова из Језика. Текст који има 3 бода 
из извршења задатка не може добити више од 8 
бодова из Језика.
Уколико оцењивач мисли да је одговор између, на 
пример, 8 и 6, може доделити 7 бодова. 
Бодови се одузимају ако приступник напише 
премало речи: 
– за само 30 – 35 речи одузима се 1 бод  
– за мање од 30 речи одузимају се 2 бода.  
Минимални број бодова је 0. 
Речи се броје по принципу како их броји рачунар 
– речи су одвојене празнинама. Скраћенице 
(нпр., I’m, isn’t) броје се као једна реч. У број речи 
не убрајају се понављања, набрајања и уломци 
преписани из испита читања.

2.5.3. Вредновање испитне целине Слушања
Бодови: Свако питање доноси један бод.  
Ова испитна целина доноси укупно 20 бодова.
Удео у целом испиту: 30%

2.6. Примери задатака с детаљним 
објашњењем
У овом су поглављу примери задатака.3 Уз 
сваки пример задатка понуђен је опис те врсте 
задатка, тачан одговор, образовни исход који се 
тим конкретним задатком испитује (испитивана 
подвештина) те начин бодовања.

3 За сваку врсту задатка дан је пример, без обзира на испитне 
целине. Примери и специфичности задатака у појединим 
испитним целинама могу се погледати у огледном примеру 
испита.
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2.6.1. Пример задатка повезивања4

ТаЧнИ ОДГОВОРИ: 1 Ц, 2 Ф, 3 Д, 4 Б, 5 А

ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: разумевање основног смисла

БОДОВаЊЕ: 1 бод – сваки тачан одговор (укупно 5 бодова)
  0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора или ако је обележено више одговора за  
     свако питање

4 Пример задатка преузет је из испитне целине Слушања. 
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2.6.2. Примери задатака вишеструког избора5

Task 2
Questions 6-10
You will hear five short conversations. For each question (6-10), choose the best answer, A, Б or ц.  
You will hear each conversation twice.
6  What time will they meet? 
 A At 5.       
 Б  At 6.       
 ц  At 7.
7  How much did Silvia pay for her flight to Paris? 
 A  € 150. 
 Б  € 90. 
 ц  € 50.
8  What did Jenny buy? 
 A  A jacket. 
 Б  A shirt. 
 ц  Trainers.
9  Where will Frank go on holiday? 
 A  France. 
 Б  Italy. 
 ц  Spain.
10  What did Greg give Sally for St. Valentine’s Day? 
 A  Flowers. 
 Б  Chocolates. 
 ц  A DVD.

ТаЧнИ ОДГОВОРИ: 6 А, 7 Б, 8 Ц, 9 Б, 10 А 

ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: разумевање битних информација 

БОДОВаЊЕ: 1 бод – сваки тачан одговор (укупно 5 бодова)
            0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора или ако је обележено више одговора за  
               свако питање

5 Примери задатака преузети су из испитне целине Слушања. 
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2.6.3. Пример задатка допуњавања6

Task 6
Questions 46-50

Complete this email. For questions 46-50, write ONE word for each space.Write the words on your answer 
sheet. There is an example at the beginning (0).

Hi Frank,
Do you want to go out (0) ____ with us this evening? Jake and I are meeting outside the cinema (46) ____ 
seven. We are going to buy a present for Dave’s sister (47) ____ it’s her birthday tomorrow.
She’ll (48) ____ thirteen – a teenager. After that, we’re going to see The Island. (49) ____ you seen it? 
Ring me on my mobile phone or text me to say (50) ____ you will come or not.

Love, Mia
ТаЧнИ ОДГОВОРИ: 46 at, 47 because/since, 48 be, 49 Have, 50 if/whether
ИСПИТИВана ПОДВЕШТИна: детаљно разумевање текста 
БОДОВаЊЕ: 1 бод – сваки тачан одговор (укупно 5 бодова)    
            0 бодова – нетачан одговор, изостанак одговора

2.6.4. Пример задатка кратког састава7
 

Task 7 
Question 51
Read the note from your Spanish friend, Manuel. Write Manuel a reply. Answer all his questions.  
Write 40-60 words. Write the reply on your answer sheet.

Hi
The holidays are over and I’m back at school. How was your holiday? Where did you go? 
What did you do?
Manuel

БОДОВаЊЕ: према лествици за оцењиваче8, укупно 15 бодова

6 Примери задатака преузети су из испитне целине Читања.
7 Пример задатка преузет је из испитне целине Писања. 

8 в. поглавље Опис бодовања
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2.7. Припрема за испит
Припремање приступника за испит не разликује 
се битно од свакодневног поучавања. Наставне 
методе и облици рада, који се употребљавају 
у свакодневном наставном процесу, једнако 
су ефикасни и за успешно припремање 
приступника за полагање испита. Нужно је 
пронаћи одговарајући однос између поучавања и 
увежбавања задатака за испит. Нагласак би свакако 
требао бити на поучавању, а не искључиво на 
припремању за испит.
Наставници би за успешно припремање 
приступника за испит требали детаљно проучити 
испитни каталог и огледни пример испита. 
Анализа испитног каталога омогућује увид у 
структуру и трајање испита, испитиване вештине 
и подвештине, врсте и број задатака и начин 
њиховог бодовања. Током припремања за државну 
матуру приступницима се препоручује детаљно 
проучавање Водича за ученике, националних 
испита, испита пробне државне матуре од 2006. 
до 2009. године и испита државне матуре 2010. и 
2011. који су објављени на мрежним страницама 
националног центра за вањско вредновање 
образовања.

2.7.1. Вештина читања
Вештина читања темељи се на неколико принципа 
важних за њено успешно поучавање. Приступнике 
треба подстицати да што више и чешће читају разне 
врсте текстова и да покушају одговорити (изразити 
своје осећаје) на садржај текста, а не се искључиво 
концентрисати на структуру текста. Значење 
и порука текста од једнаке су важности као и 
језичке структуре које се у њему налазе. Развијање 
способности предвиђања важан је фактор вештине 

читања. Поглед на текст (наслов, поднаслов, изглед 
текста) омогућује приступницима да схвате о чему 
је реч и прије него што започну читати сами текст.
Током наставног процеса приступници углавном 
имају доста могућности за увежбавање вештине 
читања. Често се задаци за увежбавање ове 
вештине задају за самосталан рад код куће. 
Оправдано је за очекивати да приступници 
обављају постављене задатке, али свакако треба 
предвидети време у наставном процесу у којем 
би се увежбавале подвештине специфичне за ову 
испитну целину.
Приступнике првенствено треба упознати с врстама 
задатака на испиту и поступцима које ће користити 
како би их успешно решили. Приступнике, прије 
свега, треба мотивисати и охрабрити јер они о 
непознатом тексту често знају пуно више него што 
мисле кад га прочитају. С приступницима треба 
посебно увежбавати разумевање непознатих 
речи  помоћу контекста, творбе речи (префикси и 
суфикси) и сл. Познавање организације и структуре 
текста (одломци, елементи кохезије и кохеренције, 
структура одломка) такође помаже приступницима 
у разумевању текста.  
За успешно решавање задатака вишеструког 
избора треба након избора одређеног одговора у 
тексту пронаћи одговарајуће аргументе.
За успешно решавање задатака повезивања 
треба пажљиво прочитати натукнице (prompts) и 
потражити у тексту/текстовима кључне речи или 
фразе које повезују натукнице и текст/текстове.
За успешно решавање задатака допуњавања треба 
пажљиво прочитати текст и обратити пажњу на 
реченице/речи испред и иза празнине. Након тога 
треба одлучити која реч смислено и граматички 
најбоље попуњава празнину у тексту.
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Разумевање свих речи и граматичких структура 
није потребно за успешност у овој испитној целини.  
Треба разумети кључне речи и одвојити битне од 
небитних информација.

Приступницима такође треба скренути пажњу 
на правилну расподелу времена за решавање 
појединих задатака. Никако се не би смело 
догодити да приступници немају довољно времена 
за решавање свих задатака јер су превише времена 
утрошили на решавање појединог задатка.

Како бити успешан у вештини читања?
Приступницима треба саветовати:
• да пажљиво прочитају упутства за сваки задатак
• да пажљиво прочитају текст/текстове и питања у 

одређеном задатку
• да примене одговарајућу стратегију за поједину 

врсту задатка
• да се, након што реше све задатке, врате на питања 

која нису решили у првом читању и покушају их 
решити

• да пажљиво препишу одговоре на лист за 
одговоре.

2.7.2. Вештина писања
Најважнији фактор у припремању за испитну 
целину Писања је омогућити приступницима што 
више и чешће увежбавање писања разних врста 
задатака, односно развијање навике писања. 
Једнако је важно приступницима након сваког 
задатка дати повратну информацију (feedback) 
о успешности њиховог обављеног рада. То је 
врло захтеван и дуготрајан посао. Свакако треба 

размислити о могућности да повратну информацију 
дају приступници међусобно, што се показало 
изузетно ефикасним.
Посебну пажњу треба обратити пажљивом читању 
и рашчлањивању задатка на испиту. Приступнике 
треба подсетити да неиспуњавање и дела задатка 
може значајно умањити њихову успешност на 
испитној целини Писања.
Велики број приступника треба помоћ у планирању 
писаних радова јер врло често нису уверени у 
њихову сврховитост. Приступницима такође треба 
указати на повезаност планирања и успешности 
обављања задатка. Анализа неколико примера 
може врло успешно објаснити њихову повезаност.
Приступнике такође треба упутити на нужност 
провере и могућих исправака прије предаје 
завршне верзије рада на испиту. Рад у паровима 
и међусобно коментарисање радова током 
увежбавања показало се врло ефикасном методом.
Прије самог испита корисно је приступницима 
ограничити време за решавање задатка. Правилно 
распоређивање времена један је од кључних 
фактора за успех на овој испитној целини.

Како бити успешан у вештини писања?
Приступницима треба саветовати:
• да пажљиво прочитају упутства за задатак
• да размисле о заданој теми и забележе неке идеје
• да организују идеје и напишу концепт задатка у 

натукницама
• да напишу целовити текст задатка
• да прочитају текст и провере да ли су у потпуности 

обавили задатак
• да поново прочитају текст и провере да ли су 

задовољени остали критерији за испитну целину 
Писања према лествици за оцењивање.
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2.7.3. Вештина слушања
Приступници врло често сматрају испитну 
целину Слушања тежим делом целокупног 
испита. Развијање вештине слушања темељи се 
на неколико принципа. Треба увежбавати задатке 
слушања што више и чешће радом у разреду, 
помагати приступницима да се одговарајуће 
припреме за задатке и развијати код њих свест 
о понављању слушања звучних записа када је то 
потребно.
Изузетно је важно код припремања приступника за 
ову испитну целину од самог почетка градити веру 
приступника у властите способности и успех на 
испиту.  
То се првенствено постиже развијањем свести о 
томе шта се од приступника очекује на испитној 
целини Слушања (шта се испитује?)� и врстама 
задатака (како се испитује?)10 којима се вештина 
слушања испитује.
Прије решавања задатака приступнике треба 
упозорити на нужност пажљивога читања упутстава 
прије сваког задатка. Приступнике треба освестити 
и упозорити их да је време предвиђено за читање 
упутстава изузетно важно за успешно решавање 
задатака. Упутства садрже битне информације о 
теми коју ће приступник слушати и о томе шта се од 
њега очекује у поједином задатку.
Приступницима свакако треба скренути пажњу 
да разумевање сваке речи током слушања није 
потребно. Пажњу морају обратити само на оне 
информације које су кључне за разумевање.

Како бити успешан у вештини слушања?
Приступницима треба саветовати:
9 в. поглавље Образовни исходи 
10 в. поглавље Структура испита 

• да пажљиво прочитају упутство и текст сваког 
задатка

• да, ако пропусте одговор на неко питање, наставе 
решавати идућа питања

• да током другог слушања обрате пажњу на питања 
која нису решили током првог слушања

• да пажљиво препишу одговоре на лист за 
одговоре.

2.7.4. Савети за писање успешног састава
ПРИПРЕма За ИСПИТ

1. Проучите лествицу за оцењивање.
• Лествица показује шта оцењивач тражи од 

одговора. 
• Можете је наћи у каталогу.11

• Има два критерија: извршење задатка и Језик. 
Да бисте били успешни, морате остварити високи 
број бодова за сваки критериј.

2. Проучите задатак у огледном испиту.
Огледни испит можете наћи на интернету  
(www.ncvvо.hr).
А. У упутствима пише: Read this note from... Write a 
reply. Answer all the questions.
Проверите јесте ли одговорили на сва питања. 
Ако одговорите на само два питања, не можете 
добити више од 3 бода за извршење задатка. 
Ако одговорите на само једно питање, не можете 
добити више од 1 бода за извршење задатка.
Б. Лествица за оцењивање тражи јасне одговоре.
Ако одговори нису јасни, изгубићете бодове за 
извршење задатка. На пример, ако је питање: 
What did you do? We were having fun all the time 
11 в. поглавље Образовни исходи 
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and I realy enjoyed it. – одговор није јасан I went 
swimming, and sunbathing. – одговор је јасан
Ц. У упутствима пише: Write 40-60 words.
немојте написати мање речи јер ћете изгубити 
бодове за извршење задатка. немојте написати 
пуно више речи јер рескирате да напишете нешто 
што није повезано са задатком или понављате 
већ речено због чега ћете изгубити бодове 
за извршење задатка. Понављања укључују 
преписивање реченица из текста задатка или 
набрајање личних имена (I was in Spain and went 
to some cities, like Barcelona, Madrid, Cordoba, 
Sevilla!).

3. Проучите примере састава и коментаре.
Можете их наћи на интернету12 (www.ncvvо.hr). Из 
ових примера можете видети колики су број бодова 
добили састави за сваки критериј на лествици 
за оцењивање, уз образложење. Учите из туђих 
погрешака.

4. Вежбајте.
Изаберите неколико порука и напишите одговоре. 
Избројте речи да добијете предоџбу о томе шта 
можете рећи у 40 – 60 речи.

КаДа ИСПИТ ПОЧнЕ
5. Пажљиво прочитајте задатак.
• На која три питања морате одговорити?

ПРИЈЕ нЕГО ШТО ПОЧнЕТЕ ПИСаТИ ОДГОВОР
6. Планирајте свој одговор.
• Забележите шта можете рећи о сваком питању.

12 в. поглавље Структура испита

• Размислите како можете јасно одговорити на 
свако питање.

• Размислите како можете разрадити своје 
одговоре.

• Размислите који ће вокабулар и структуре 
најпримереније и најтачније изразити Ваше 
мисли.

КаДа ПИШЕТЕ ОДГОВОР
7. Пазите на рукопис.
Ово помаже читаоцу и оставља добар дојам. Зато 
размислите шта ћете написати, затим то напишите, 
и то не пребрзо, концентришући се на обликовање 
слова тако да су она читка читаоцу.

наКОн ШТО СТЕ наПИСалИ ОДГОВОР
8. Проверите вокабулар и структуре.
• Проверите вокабулар. 

Имате ли правописних погрешака? На пример, 
realy умјесто rеаlly, plеаnty уместо plеnty, gоd 
уместо gооd. Јесте ли заборавили преписати неку 
реч ако сте прво написали нешто на други папир и 
онда преписали?

• Проверите структуре. 
Имате ли погрешке у конгруенцији између 
субјекта и предиката (на пример, they has; it 
were)? Јесте ли додали наставак -s/-еs на глаголе 
у 3. лицу једнине за глаголско време Prеsеnt 
Simplе? Јесу ли глаголска времена тачна (творба, 
употреба)?

ако послушате ове савете, сигурно ћете 
написати успешан одговор.
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• Comparison of adjectives (regular, irregular)
• Comparison of Equality (as/so… as)
• Comparative and superlative structures: less, least; 
much / a bit / far / any + comparative; 
comparative + and + comparative; the + comparative...
• Order of adjectives

4. Прилози
• Types: manner, place, time (definite, indefinite), fre-
quency, degree
• Comparison of adverbs (regular, irregular)
• Position of adverbs

5. Чланови
• Indefinite
• Definite
• Zero

6. Бројеви
• Cardinal
• Ordinal

7. Предлози
• Time
• Place
• Movement
• Instrument
• Cause

3. ДОДацИ 
3.1. Граматичке структуре за  
виши ниво испита13

1. Именице
• Types: common/proper nouns, concrete/abstract 
nouns, collective nouns

• Number: singular/plural (regular – irregular) 
countable/uncountable nouns

• Genitive: ‘s, s’, phrase of, double genitive

2. Заменице
• Personal pronouns
• Reflexive and Emphatic pronouns
• Possessive pronouns
• Demonstrative pronouns
• Impersonal pronouns
• Interrogative pronouns
• Indefinite pronouns
• Relative pronouns

3. Придеви
• Types: opinion and factual adjectives
• Possessive adjectives
• Demonstrative adjectives
• Quantitative adjectives
• Participle adjectives: -ing and -ed
• Adjectives used as nouns (the + adjective)

13 Наведене  граматичке структуре односе се на све делове 
испита из  Енглеског језика на вишем нивоу.
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8. Везници

• Co-ordinating:
     – expressing addition (and)
     – expressing alternative (or)
• Subordinating:
     – expressing time (when, before, etc.)
     – expressing place (where, etc.)
     – expressing cause (because, as, etc.)
     – expressing purpose (in order that, so that, etc.)
     – expressing effect (as a result, so, etc.)
     – expressing condition (if, unless, etc.)

     – expressing concession (although,  
      even though,  etc.)

     – expressing contrast (but, yet)

9. Глаголи
Classes of verbs: full (lexical) verbs, auxiliary verbs, 
modal verbs

Auxiliary verbs
be, do, have (have got)

Modal verbs
can, could, may, might, shall, will, should, would, 
ought to, must, have (got) to, mustn’t, need, 
needn’t (ability, permission, (polite) request, offer, 
obligation, permission, prohibition, necessity, 
lack of necessity, advice, suggestion; possibility/
probability in the present/future and past)

Tense system 
• Time: present, past, future
• Aspect: simple, continuous, perfect
• Voice: active, passive 

Causative have/get
Tenses

• Present Simple
• Past Simple
• Present Continuous
• Past Continuous
• Present Perfect Simple
• Present Perfect Continuous
• Past Perfect Simple
• Past Perfect Continuous

• Future Forms: will/shall, be going to, Present Simple 
and Present Continuous for future, Future Continuous, 
Future Perfect Simple

Questions
• Yes/No questions
• Wh-questions
• Subject/Object questions
• Negative questions
• Question Tags
• Indirect questions

Phrasal verbs
Verb patterns
• Infinitives (with and without TO)
• Gerund
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Reported Speech
Reported statements/questions/commands, requests, 
suggestions, etc.

10. Синтакса
• Simple sentences

• Complex sentences: 
1 Relative clauses: 
  defining, non-defining
2 Adverbial clauses: 
  time, cause, effect, purpose,  
  concession, contrast, manner
3 Conditional clauses: types 0, 1, 2, 3
        Mixed conditionals

• Expressing wishes/hypothesis
• Emphatic structures: Cleft sentences, Inversion

11. Творба речи
• prefixes, suffixes

12. Интерпункција
• Capital letters, full stop, comma, colon, semi-colon, 
question mark, exclamation mark, apostrophe and 
quotation marks

3.2. Граматичке структуре за основни 
ниво испита14

1. Именице
• Types
• Number: singular/plural (regular – irregular)
• Genitive: ‘s, s’, phrase of

2. Заменице
• Personal pronouns
• Possessive pronouns
• Demonstrative pronouns
• Interrogative pronouns
• Relative pronouns
• Reflexive pronouns
• Indefinite pronouns

3. Придеви
• Possessive adjectives
• Demonstrative adjectives
• Quantitative adjectives
• Participle adjectives: -ing and -ed
• Comparison of adjectives (regular, irregular)
• Comparison of Equality (as/so… as)
• Order of adjectives

4. Прилози
• Types: place, time (definite, indefinite), manner, 
frequency, degree

14 в. поглавље Опис бодовања – Вредновање испитне целине 
Писања
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5. Чланови
• Indefinite
• Definite
• Zero

6. Бројеви
• Cardinal
• Ordinal

7. Предлози
• Time
• Place
• Movement
• Cause

8. Везници
• and, yet, or, so, when, until, since, if, although, etc.

9. Глаголи

Auxiliary verbs
be, do, have

Modal verbs
can, could, may, must, have to, shall, will, should, 
would, need

Tense system
• Voice: active, passive

Tenses
• Present Simple
• Past Simple
• Present Continuous
• Past Continuous
• Present Perfect Simple
• Present Perfect Continuous
• Future Forms: will/shall, be going to
• Present Simple and Present Continuous for Future

Questions
• Yes/No questions
• Wh-questions

Phrasal verbs

Verb patterns
• Ing forms
• Gerund

Reported Speech

10. Синтакса
• Simple sentence
• Compound sentence (word order)
• Complex sentences: 
Conditional clauses: types 1, 2 
Relative clauses

11. Творба речи

• prefixes, suffixes, compounds, derivatives
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3.3. лествица за оцењивање задатка есеја на енглеском језику (виши ниво)

Points Task Completion Coherence and Cohesion Vocabulary Grammar

5

• All parts of the prompt 
fairly equally developed.

• Main ideas well 
supported.

• Clear flow of ideas.
• Effective use of 

paragraphing and cohesive 
devices.

• Wide range for the task. 
• Inaccuracies in usage/

form/spelling occur but 
do not impede easy 
understanding.

• Wide range for the task. 
• Inaccuracies in usage/form 

occur but do not impede 
easy understanding.

4

• All parts of the prompt 
developed but unequally.

• Main ideas generally well 
supported.

• Generally clear flow of ideas.
• Good use of paragraphing 

and cohesive devices.

• Good range for the task. 
• Inaccuracies in 

usage/form/spelling 
sometimes impede easy 
understanding.

• Good range for the task. 
• Inaccuracies in usage/form 

sometimes impede easy 
understanding.

3

• One part of the prompt 
not developed.

• Main ideas sufficiently 
supported. / Not all main 
ideas relevant.

• Flow of ideas sometimes 
unclear.

• Limited use of paragraphing 
or cohesive devices. 

• Sufficient range for the 
task. 

• Inaccuracies in usage/form/
spelling sometimes cause 
difficulty in understanding.

• Generally uses simple 
structures. 

• Inaccuracies in usage/form 
sometimes cause difficulty 
in understanding.

2

• Two parts of the prompt 
not developed. / The 
essay is largely irrelevant.

• Main ideas insufficiently 
supported.

• Insufficient language 
control. / Inappropriate 
layout.

• Flow of ideas frequently 
unclear.

• Inadequate use of 
paragraphing or cohesive 
devices. 

• Insufficient language 
control.

• Range is inadequate for 
the task. 

• Inaccuracies in usage/form/
spelling frequently cause 
difficulty in understanding.

• Relies on simple structures. 
• Inaccuracies in usage/form 

frequently cause difficulty 
in understanding.

1

• Insufficient prompt 
development. / The essay 
is irrelevant.

• No clear main idea.
• Generally unintelligible.

• Flow of ideas cannot be 
followed.

• Generally unintelligible.

• Range is severely restricted.
• Inaccuracies in usage/form/

spelling generally prevent 
understanding.

• Range is severely restricted.
• Inaccuracies in usage/

form generally prevent 
understanding.

0 The script is unintelligible or has less than 50 words.
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Note: 
If the descriptors within a criterion (Task Completion, 
Coherence and Cohesion, Vocabulary, Grammar) are 
at different levels, the lower level applies. For example,  
if vocabulary range is assessed at Band 5 and 
vocabulary accuracy at Band 4, the essay receives 4 for 
Vocabulary. 
A script which scores 2 on Task Completion cannot 
score more than 4 on the other criteria.
A script that scores 1 on Task Completion because it 
is underlength cannot score more than 3 on the other 
criteria. 
A script that scores 1 on Task Completion because it 
is irrelevant cannot score more than 1 on the other 
criteria.
A script that scores 0 on Task Completion because it 
is underlength cannot score more than 1 on the other 
criteria.
Underlength scripts are penalised on Task Completion 
as follows:  
160-190 words: 1 point;  
130-159 words: 2 points;  
100-129 words: 3 points;  
50-99 words: 4 points. 
The minimum score for this criterion is 0.
Short forms (e.g. I’m, isn’t) are counted as one word.
The word count does not include repetitions, 
enumerations and passages copied from the Reading 
Paper.
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3.4. лествица за оцењивање задатка кратког састава на енглеском језику  
(основни ниво)

Points Task Completion Points Language

5 All 3 questions are fully answered. 10 
The text is completely understandable 
despite minor errors. 
Very good range of vocabulary/structures.

4  2 questions fully answered, 1 unclearly.

9

8
The text is easy to understand despite some 
errors. 
Good range of vocabulary/structures.

7

3 Only 2 questions are fully answered. 
6

The text is understandable despite numerous 
errors.
Sufficient range of vocabulary/ structures.

5

2
1 question fully answered, 2 unclearly. 
or
3 questions answered unclearly.

4 
The text is difficult to understand in places 
due to numerous errors. 
Inadequate range of vocabulary/structures.

3

1 

Only 1 question is fully answered. 
or
1 question is fully answered, 1 unclearly.
or
2 questions are answered unclearly. 

2 

The text is generally difficult to understand 
due to error density. 
Severely restricted range of vocabulary/
structures.

1

0 The text does not answer any of the questions or cannot be understood.
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Note:
If the text gets 0 points on Task Completion, it gets  
0 points on Language. If the text gets 0 points on 
Task Completion due to being underlength, it cannot 
get more than 1 on Language. If the text gets 1 
point on Task Completion, it cannot get more than 
4 on Language. If the text gets 2 points on Task 
Completion, it cannot get more than 6 on Language. 
If the text gets 3 points on Task Completion, it cannot 
get more than  
8 on Language.
If the text falls between, for example, an 8 or a 6,  
the assessor can give 7 points.
Underlength scripts are penalised as follows:  
30-35 words –1 point;  
less than 30 words –2 points.
The minimum score is 0.
Short forms (e.g. I’m, isn’t) are counted as one word.
The word count does not include repetitions, 
enumerations and passages copied from the Reading 
Paper.
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