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УВОД 
Италијански	језик	је	на	државној	матури	обавезни	
предмет.	Приступници	могу	бирати	хоће	ли	полагати	
Италијански	језик	на	вишем	или	основном	нивоу.	
Испитни	каталог	за	државну	матуру	из	Италијанског	
језика	темељни	је	докуменат	испита	којим	се	јасно	
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.	Њим	
се	одређује	шта	се	од	приступника	очекује	на	испиту	
на	вишем	и	основном	нивоу.	Виши	ниво	испита	из	
Италијанског	језика	усклађен	је	с	наставним	планом	
и	програмом	за	гимназије1.	Они	приступници	који	су	
слушали	Италијански	језик	према	осталим	наставним	
програмима,	ако	желе	полагати	виши	ниво,	требају	
проширити	стечено	знање	садржајима	гимназијског	
наставног	плана	и	програма	користећи	додатну	
одобрену	литературу.
Основни	ниво	испита	одговара	наставном	плану	и	
програму	с	најмањом	сатницом	у	четворогодишњим	
стручним	школама2.	
У	Испитном	каталогу	из	Италијанског	језика	дан	
је	преглед	тематских	и	језичких	целина	за	ова	два	
нивоа	испита	на	државној	матури.	У	Додацима	су	
наведене	разлике	у	тематским	садржајима	и	језичким	
1	Гласник	Министарства	културе	и	просвјете,	број	1,	Школске	новине,	
Загреб,	1994.	На	темељу	резултата	националних	испита	те	искуства	
рада	с	приступницима	аутор	је	проценио	како	реализацијом	
Наставног	плана	и	програма	Италијанског	језика	за	гимназије	
приступник	постиже	Б1	ниво	Заједничког	европског		референтног	
оквира	за	језике:	учење,	поучавање,	вредновање	(ЗЕРОЈ,	2005.).

2	Гласник	Министарства	просвјете	и	шпорта,	Посебно	издање,	
број	11,	Загреб,	липањ	1997.	На	темељу	резултата	националних	
испита	те	искуства	рада	с	приступницима	аутор	је	проценио	како	
реализацијом	Наставног	плана	и	програма	Италијанског	језика	
приступник	постиже	А2	ниво	Заједничког	европског		референтног	
оквира	за	језике:	учење,	поучавање,	вредновање	(ЗЕРОЈ,	2005.).

структурама	које	приступници	требају	додатно	
обрадити	како	би	могли	приступити	испиту	на	вишем	
нивоу	и	успешно	га	положити.	Наставницима,	чија	је	
обавеза	помагати	приступницима	у	припремама	за	
полагање	државне	матуре,	испитни	каталог	пружа	
јасне	смернице	о	томе	до	којег	нивоа	знања,	односно	
до	којих	исхода	треба	да	доведу	приступнике	за	
поједини	ниво	испита.	Испитом	из	Италијанског	
језика	на	основном	нивоу	испитује	се	око	60%	
садржаја	који	се	проверава	испитом	на	вишем	
нивоу.	Ова	два	нивоа	испита	у	испитном	каталогу	
јасно	су	дефинисана	и	описана	у	оквиру	садржаја,	
односно	тема	и	граматичких	структура	према	плану	и	
програму	наставе	Италијанског	језика	у	гимназијама	и	
четворогодишњим	стручним	школама	у	РХ.	
Програм	четворогодишњих	стручних	школа,	које	имају	
70	часова	наставе	годишње,	битно	се	разликује	од	
гимназијског	програма,	у	првом	реду	у	обиму	општег	
и	специфичног	вокабулара,	разради	тема,	сложености	
писаног	или	усменог	израза	и	формату.	Приступници	
из	тих	школа	могу	положити	основни	ниво	испита	
из	Италијанског	језика	на	државној	матури.	Ако	
приступници	из	четворогодишњих	стручних	школа	
желе	полагати	виши	ниво,	треба	да	обраде	додатне	
програмске	садржаје	према	плану	и	програму	за	
гимназије.	
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.
У	првом	и	другом	поглављу	читалац	може	наћи	
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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	
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	примери	свих	врста	задатака	
у	испиту	с	детаљним	објашњењем.	
Следи	поглавље	које	одговара	на	питање	како	се	
припремити	за	испит.	У	том	су	поглављу	савети	који	
приступницима	помажу	припремити	испит.	Да	би	
приступници	положили	виши	ниво	испита	државне	
матуре,	од	њих	се	очекује	да	имају	продуктивне	
компетенције	које	су	јасно	дефинисане	у	
образовним	исходима	за	поједине	нивое.	

1. ВИшИ нИВО ИСпИта  

1.1. подручја испитивања 
Испитом	из	Италијанског	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	Италијанског	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	надаље	
треба	системно	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	Б1	нивоу	
ЗЕРОЈ-а.

1.2.1. Читање 
Првом	целином	испитује	се	читање,	односно	
вештина	разумевања	читаног	текста.	
Према	наставном	плану	и	програму	за	гимназије	те	
према	Б1	нивоу	ЗЕРОЈ-а	приступник	може:	

уз	одговарајућу	ниво	разумевања		читати	
једноставне	чињеничне	текстове	о	темама	из	
властитог	подручја	интереса	
препознати	битне	информације	у	директним	и	
једноставним	новинским	чланцима	о	познатим	

•

•
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темама	
препознати	главне	закључке	у	тексту	прегледно	
изложене	аргументације	
препознати	след	мисли	у	изношењу	неког	
проблема	премда	може	пропустити	појединости.	

шта се испитује? 
С	обзиром	на	наведене	образовне	исходе,	у	овој	
испитној	целини	испитује	се	може	ли	приступник:	
углавном разумети о чему је реч (уочити 

основни смисао) 
пронаћи	специфичне	информације	
детаљно	разумети	текст	
препознати	одређене	лексичке	и/или	
структуралне	обрасце.

1.2.2. писање 
Другом	испитном	целином	проверава	се	писање,	
односно	писана	продукција.	
Према	наставном	плану	и	програму	за	гимназије	те	
према	Б1	нивоу	ЗЕРОЈ-а	приступник	може:	

писати	изравне	текстове	о	низу	познатих	тема	
из	властитог	подручја	интереса;	писати	о	својим	
искуствима	у	облику	једноставног,	читког	текста	
описујући	своје	осећаје	и	реакције;	описати	
неки	истинити,	измишљени	догађај	или	недавно	
путовање;	испричати	кратку	причу	
писати	кратке,	једноставне	саставе	о	
темама	од	општег	интереса;	сажети	скуп	
чињеничних	информација	о	свакодневним	или	
несвакодневним	активностима	из	властитог	
подручја	интереса	те	написати	извештај	и	изнети	
своје	мишљење	
користећи	основни	вокабулар	писати	о	темама	

•

•

•
•
•

•

•

•

као	што	су,	на	пример,	породица,	хобији	и	
интереси,	путовања	и	актуелни	догађаји	
исправно	користити	граматичке	структуре	иако	се	
осећа	утицај	матерњег	језика.	

шта се испитује? 
С	обзиром	на	наведене	образовне	исходе,	у	овој	
испитној	целини	испитује	се	може	ли	приступник:	

написати	кратак,	једноставан	текст	о	темама	
од	општег	интереса	или	из	властитог	подручја	
интереса	те	притом	јасно	изразити	властите	
осећаје	и	мишљења.	

1.2.3. слушање 
Трећом	испитном	целином	испитује	се слушање.	
Према	наставном	плану	и	програму	за	гимназије	те	
према	Б1	нивоу	ЗЕРОЈ-а	од	приступника	се	очекује	
да	може:	

разумети	главне	мисли	јасног,	стандардног	
излагања	о	познатим	темама	са	којима	се	
редовито	сусреће	
разумети	јасне	конкретне	информације	у	склопу	
познатих,	свакодневних	тема	препознајући	опште	
поруке	и	специфичне	информације	ако	је	говор	
јасно	артикулисан	и	на	једној	од	познатих	језичких	
варијанти	
пратити	главне	мисли	дужег	разговора	који	се	
води	у	његовој	присутности	ако	се	употребљава	
јасно	артикулисан	стандардни	говор	
пратити	предавање	или	излагање	из	властитог	
подручја	интереса	ако	му	је	тема	позната,	а	
изношење	једноставно	и	јасно	артикулисано	
пратити	једноставна	кратка	предавања	о	познатим	
темама	ако	су	изнесена	јасно	артикулисаним	
стандардним	говором.	

•

•

•

•

•

•

•
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шта се испитује? 
С	обзиром	на	наведене	образовне	исходе,	у	овој	
испитној	целини	испитује	се	може	ли	приступник	
уочити	основни	смисао	текста	и	разумети	
специфичне	информације	на	овим	врстама	
текстова:	

дуги	разговори	
излагања	и	предавања	
кратке	приче.	

1.3. структура испита 
Испит	из	Италијанског	језика	на	вишем	нивоу	
састоји	се	од	три	испитне	целине.	

•
•
•

Првом	целином	испитује	се	читање,	другом	
писање,	а	трећом	слушање.	У	тексту	који	следи	
детаљно	је	описана	структура	сваке	испитне	
целине.		

1.3.1. Читање 
Ова	испитна	целина	састоји	се	од	6	група	задатака	
везаних	уз	различите	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.		
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таблица 1. структура испитне целине Читања

ИспИтИВанЕ пОДВЕштИнЕ ВРстЕ ЗаДатака ВРстЕ тЕкстОВа БРОј ЗаДатака 

1.	 разумевање	основног	смисла	 задаци	повезивања	
кратки	
информативни	
текстови	

5	

2.	 разумевање	основног	смисла	
задаци	вишеструког	
избора	(између	три	
понуђена	одговора)	

кратки	
информативни	
текстови/поруке	

5	

3.	 разумевање	специфичних	
информација	

задаци	вишеструког	
избора	(између	четири	
понуђена	одговора)	

чланак/интервју	 5	

4.	 детаљно	разумевање	текста		
(кохезије	и	кохеренције)	 задаци	повезивања	 чланак	 5	

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

задаци	вишеструког	
избора	(између	четири	
понуђенаодговора)/
задаци	повезивања	

чланак/интервју	 7	

6.	
детаљно	разумевање	текста		
(лексички	и/или	структурални	
обрасци)	

задаци	вишеструког	
избора	(између	четири	
понуђена	одговора)/
задаци	допуњавања	

чланак/интервју/
писмо	 8	

напомена:	Текстови	имају	приближно	1500	речи.	

1.3.2. писање 
Ова	испитна	целина	састоји	се	од	задатка	састава.	
Приступници	ће	добити	кратки	опис	ситуације	са	
три	питања.	Њихов	је	задатак	написати	одговор	
на	та	три	питања	који	ће	садржавати	од	120	до	150	
речи.

1.3.3. слушање 
Ова	испитна	целина	састоји	се	од	4	групе	задатака	
везаних	уз	различите	звучне	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	опште	поруке	 задаци	повезивања	 кратке	приче	 5	

2.	 разумевање	главне	мисли/
специфичних	информација	

задаци	вишеструког	
избора	

кратке	приче/кратак	
разговор	 8	

3.	 разумевање	специфичних	
информација	

задаци	вишеструког	
избора	

предавање/излагање/
разговор	 6	

4.	 разумевање	специфичних	
информација	

задаци	вишеструког	
избора	

предавање/излагање/
разговор	 6	

1.4. технички опис испита 
1.4.1. трајање испита 
Испит	из	Читања	и	испитна	целина	Писања3	трају	
укупно	150	минута.	
Испит	читања	и	испит	писања	проводе	се	
временски	одвојено	од	испита	слушања.	
За	решавање	испита	читања	и	писања	предвиђено	
је	укупно	120	минута.	
Испитна	целина	Слушања	траје	приближно	30	
минута	укључујући	и	6	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	
је	испитна	књижица,	лист	за	одговоре,	два	листа	за	
оцењиваче	и	лист	за	концепт.		
У	испитној	књижици	су	текстови	и	задаци	којима	

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

се	испитује	читање,	задатак	састава	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.
За	решавање	задатка	састава	(писање	текста)	
приступници	могу	користити	лист	за	концепт,	али	
на	крају	морају	свој	текст	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	која	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	два	пута.	
Пре	сваког	задатка	приступници	имају	паузу	како	
би	прочитали	питања	пре	слушања.	
Док	слушају,	приступници	пишу	одговоре	у	
испитну	књижицу,	а	на	крају	имају	6	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	Италијанског	
језика	допуштено	је	користити	хемијску	оловку	
плаве	или	црне	боје.	Током	свих	делова	испита	
приступницима		неће	бити	допуштено	користити	
речник.

•
•

•

1.5. Опис бодовања 
Успешност	приступника	на	испиту	одређује	се	тако	
да	остварени	бодови	сваке	од	три	испитне	целине	у	
укупном	резултату	суделују	са	једном	трећином.	
Удео	испитних	целина	у	укупном	успеху	на	испиту	
приказан	је	у	таблици	3.	

таблица 3. Удео испитних целина у испиту
Читање	 1/3

Писање	 1/3

Слушање	 1/3

1.5.1. Вредновање испитне целине Читања
Бодови:	Сваки	задатак	доноси	један	бод.	Испитна	
целина	Читања	доноси	укупно	35	бодова.	
Удео у целом испиту:	1/3
	
1.5.2. Вредновање испитне целине писања
Бодови: Испитна	целина	Писања	доноси	укупно	20	
бодова.	
Удео у целом испиту: 1/3

Састав	се	оцењује	према	лествици за оцењивање	
која	се	састоји	од	четири	критеријума:	
•	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	коришћења	
вокабулара	у	ЗЕРОЈ-у)	
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•	Граматика  

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

Извршење задатка 
Критеријум	Извршење	задатка	одговара	на	питање	
да	ли	је	приступник	написао	текст	према	упутствима	
за	писање.	

кохеренција и кохезија 
Критеријум	Кохеренција	и	кохезија	односи	се	на	ова	
питања:	
Како	лако	читалац/оцењивач	може	пратити	след	
приступникових	мисли?	
Јесу	ли	мисли	логички	повезане?	
Како	добро	приступник	користи	кохезивна	
средстава	у	сврху	повезивања	својих	мисли?	

•

•
•

Вокабулар 
Критериумј	Вокабулар	односи	се	на	ова	питања:	

Какав	је	распон	вокабулара?	У	којој	мери	
приступник	понавља	исте	речи	и	изразе?	
До	које	мере	погрешке	у	употреби/морфолошком	
облику/правопису	утичу	на	разумевање	текста?	

Граматика 
Критеријум	Граматика	односи	се	на	ова	питања:	

Може	ли	ученик	користити	распон	структура	или	се	
ослања	на	употребу	једноставних	структура?	
До	које	мере	погрешке	у	употреби/морфолошком	
облику/правопису	утичу	на	разумевање	текста?	

Лествица	за	оцењивање	састава	приказана	је	у	
таблици	4.	

•

•

•

•
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таблица 4. лествица за оцењивање састава 

ИЗВРшЕЊЕ ЗаДатка кОХЕРЕнЦИја И 
кОХЕЗИја ВОкаБУлаР ГРаМатИка 

5	

•	Сви	делови	задане	теме	
су	опсежно	и	релативно	
уједначено	разрађени.	

•	Главне	су	мисли	релевантне,	
њихова	је	потврда	јасна	и	
релевантна.	

•	Ефикасна	употреба	облика	
текста	

•	След	мисли	је	јасан	
и	лако	читљив.	

•	Ефикасна	употреба	
различитих	
кохезивних	
средстава	

•	Добар	распон	
вокабулара	за	
извршење	задатка

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

•	Добар	распон	структура	за	
извршење	задатка

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

4

3	

•	Опсежније	су	разрађени	само	
неки	делови	задане	теме.	

•	Главне	су	мисли	релевантне,	
али	је	њихова	потврда	
делимично	релевантна	или	
садржи	пуно	понављања.

•	Углавном	примерена	
употреба	облика	текста

•	След	мисли	може	
се	разумети	упркос	
местимичним	
одступањима	
од	логичког	
редоследа.	

•	Ограничена	
употреба	
кохезивних	
средстава

•	Довољан	распон	
вокабулара	за	
извршење	задатка.	

•	Погрешке	у	употреби/
облику/правопису	
узрокују	тешкоће	у	
разумевању,	али	се	
порука	може	разумети.	

•	Приступник	се	уопштено	
ослања	на	једноставне	
и	исте	структуре	уз	
повремени	покушај	
употребе	сложених	
структура.	

•	Погрешке	у	употреби/	
облику	узрокују	тешкоће	у	
разумевању,	али	се	порука	
ипак	може	разумети.	

2

1	

•	Текст	садржи	минимални	
осврт	на	све	или	само	на	
поједине	делове	задане	теме.	

•	Мисли	су	највећим	делом	
ирелевантне	или	нема	
релевантне	потврде.	

•	След	мисли	је	врло	
слабо	или	никако	
јасан.	

•	Врло	ограничена	
или	непримерена	
употреба	
кохезивних	
средстава	

•	Распон	вокабулара	је	
врло	ограничен	или	је	
употреба	вокабулара	
непримерена.	

•	Погрешке	у	употреби/
облику/правопису	
највећим	делом	
онемогућују	
разумевање.	

•	Распон	структура	је	врло	
ограничен	или	је	употреба	
структура	непримерена.	

•	Погрешке	у	употреби/
облику	готово	у	
потпуности	онемогућују	
разумевање	текста.	

0	

Приступник	не	поседује	језичку	компетенцију	на	нивоу	потребном	за	извршење	задатка	што	је,	између	
осталог,	видљиво	и	из	дужине	текста	(нпр.,	текст	садржи	мање	од	50	речи).	Или:	Садржај	текста	је	у	потпуности	
ирелевантан.		
Или:	Приступник	је	преписао	текст.	
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Објашњење
Приступници	треба	да	напишу	текст	
употребљавајући	од	120	до	150	речи.	Приступници	
смију	написати	и	више	од	траженог	броја	речи.	
Бодови	се	одузимају	ако	приступник	напише	
премало	речи:	

–	за	100	до	110	речи	одузима	се	1	бод	
–	за	мање	од	100	речи	одузимају	се	2	бода.	

Приступник	не	може	остварити	негативне	бодове,	
тј.	најнижи	могући	број	остварених	бодова	је	0.	

Бројање речи у саставу 
Речи	се	броје	према	принципу	како	их	броји	
рачунар.	Реч	подразумева	све	посебне	елементе	
текста	одвојене	празнином.	У	број	речи	убрајају	се	
уводни	поздрав	и	завршетак	писма,	а	не	убрајају	се	
понављања,	набрајања	и	лична	имена.
Примери	рачунања	броја	речи	у	саставу:	
Ieri	Marco	e	Andrea	sono	andati	al	cinema.	(6	речи)	
Oggi	è	il	25	ottobre	2008.	(6	речи)

1.5.3. Вредновање испитне целине слушања
Бодови: Сваки	задатак	доноси	један	бод.		
Испитна	целина	Слушања	доноси	укупно	25	бодова.	
Удео у целом испиту: 1/3.	

1.6. примери задатака с детаљним 

објашњењем 
У	овом	су	поглављу	примери	задатака.4		
У	5.	и	6.	задатку	испитне	целине	Читања	(видите	
таблицу	1.)	уместо	задатака	вишеструког	избора	
могу	се	појавити	задаци	повезивања	или	задаци	
допуњавања.	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 повезивања5

Esercizio 1 
Leggete	queste	brevi	presentazioni	di	alcuni	film.	
Abbinate	la	presentazione	corrispondente	al	titolo	del	
film.	Fate	attenzione,	ci	sono	due	intrusi:	
1	______		 A		L’uomo	in	più	
2	______		 Б		L’amore	non	basta	
3	______		 Ц		Notte	prima	degli	esami	
4	______		 Д		Ombre	del	passato	
5	______		 E		Asterix	e	i	Vichinghi
	 	 Ф		Notte	dopo	gli	esami		
	 	 Г		Le	maschere	di	cera	

4	За	сваку	врсту	задатка	дан	је	пример	без	обзира	на	испитне			
			целине.	
5	Примери	и	специфичности	задатака	у	појединим	испитним	

целинама	могу	се	погледати	у	огледном	примеру	испита.	
Примери	задатака	преузети	су	из	испитне	целине	Читања.	
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1 	È	un	film	horror.	Ben	e	Jane	sono	in	Giappone	per	lavoro.	
Una	sera	investono	qualcuno,	ma	la	polizia	non	riesce	a	
rinvenire	sulla	scena	dell’incidente	nessun	cadavere.	Subito	
dopo	Jane	scopre	che	nelle	foto	che	i	due	hanno	scattato	
è	sempre	presente	un’ombra.	Intanto	alcuni	amici	di	Ben	
cominciano	a	morire.	Il	resto	dovrete	scoprirlo	da	soli.	

2 	È	una	commedia.	Luca	Molinari,	liceale,	conosce	la	bella	
Claudia	e	se	ne	innamora.	Le	dichiara	il	suo	amore,	ma	
scopre	che	lei	è	la	figlia	del	prof.	Martinelli,	detto	“la		
carogna”.	Parla	col	professore,	va	da	Claudia	e	lei	gli	rivela	
che	le	piace	Riccardo.	Luca	passa	quella	notte	con	i	suoi	
amici	davanti	alla	casa	di	Simona	e	così	il	giorno	dopo	i	
ragazzi	affrontano	coraggiosi	le	prove	di	maturità.	

3 	È	un	film	drammatico.	Che	posso	dire?	Nella	vita	il	
pareggio	non	esiste,	si	vince	o	si	perde.	Nel	gioco	del	calcio,	
come	nella	vita,	quello	che	risolve	le	situazioni,	trova	una	
soluzione	nuova	a	una	vita	che	sta	andando	a	rotoli,	o,	
forse,	“solo”	a	una	partita	di	calcio	che	stiamo	perdendo.	Un	
giocatore	in	più	in	attacco,	perché	pareggiare	non	interessa	
a	nessuno.	

4 	L’ottavo	adattamento	dal	fumetto	al	cartone	animato	
delle	avventure	porta	i	due	protagonisti	a	scontrarsi	con	i	
loro	ideali	“cugini”:	celtici.	Battute,	di	cui	conosciamo	molte,	
ma	ugualmente	ci	fanno	sempre	quantomeno	sorridere.	Il	
mondo	descritto	è	colorato,	allegro,	e	fa	stare	bene.		
Un	certo	avvicinamento	è	tentato	verso	i	tanti	altri	cartoni	
animati,	americani	e	non.	Film	divertente	per	tutti.	

5  È	un	film	drammatico.	Racconta	una	storia	d’amore	
sofferta	soffermandosi	sulla	componente	psicologica		
e	sociale,	che	spesso	riesce	a	compromettere	le	ambizioni		
e	la	sincerità	di	un	sentimento	che,	a	volte,	che	non	è		
sufficiente.	Per	conquistare	un	amore	bisogna	spesso	
ricorrere	alle	maschere.	Però	quando	si	scopre	la	verità	
rimane	solo	il	dolore.		

таЧнИ ОДГОВОРИ:	1	Д,	2	Ц,	3	А,	4 Е,	5 Б	
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	
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1.6.2. пример задатка вишеструког избора6

Esercizio 4
Domande 16-20
Ascoltate	una	notizia	radiofonica.	Scegliete	la	risposta	
esatta	A,	Б	oppure	Ц.
	
16		Di	cosa	parla	la	notizia?

 A		Di	un’antica	ricetta	romana.
 Б		Di	un	famoso	piatto	toscano.
 Ц		Di	una	specialità	inglese.
	
17		A	quale	lettera	assomiglia	l’osso	della	bistecca?

 A		Alla	lettera	T.
 Б		A	una	lettera	D.
 Ц		Ad	una	C.
	
18		Quando	è	nato	questo	piatto?

 A 	Nell’era	contemporanea.
 Б  Nel	decimo	secolo	d.c.
 Ц		Nel	Rinascimento.
	
19		Cosa	accadeva	in	città	la	notte	del	10	agosto	di		
							quel	tempo?

 A		Si	comprava	carne	arrosto	dagli	stranieri.
 Б		Si	vendeva	carne	bovina	ai	cavalieri.
 Ц		Si	donava	carne	di	vitello	al	popolo.

20		Qual	è	il	segreto	di	questo	piatto	di	carne?

 A		L’uso	di	brace	di	quercia,	leccio	o	olivo.
 Б		Il	condimento	all’olio	d’oliva.
 Ц		La	cottura	di	soli	cinque	minuti.

6	Пример	задатака	преузет	је	из	испитне	целине	Слушања	уз	
транскрипт	звучног	записа.

La bistecca fiorentina

La	bistecca	alla	fiorentina	è	un	taglio	di	carne	bovina	
toscana,	alto	e	con	l´osso	a	forma	di	“T”,	che	viene	
cotto	al	sangue	sulla	brace.	Di	solito	ogni	taglio	pesa	
almeno	un	chilo	e	mezzo	ed	è	alto	5-6	cm.
La	sua	storia	è	antica	quanto	Firenze.	Tutto	cominciò	
una	sera	di	San	Lorenzo,	il	10	agosto,	quando	la	
famiglia	dei	Medici	faceva	accendere	grandi	fuochi	in	
tutta	la	città	per	arrostire	carne	di	vitello	da	regalare	
al	popolo.	Quella	sera	a	Firenze,	tra	i	molti	viaggiatori,	
c´erano	anche	alcuni	cavalieri	inglesi:	mangiando	la	
fiorentina,	la	chiamarono	“beef	steak”,	da	cui	la	parola	
bistecca.
Il	segreto	della	fiorentina?	Cucinarla	su	brace	di	
carbone	di	quercia,	leccio	o	olivo,	non	condirla	
perché	così	rimane	morbida,	girarla	solo	una	volta	
cuocendola	cinque	minuti	per	lato	e	servirla	su	un	
tagliere	di	legno.	I	fiorentini	la	mangiano	con	insalata		
o	fagioli	cannellini	all´olio.
	
таЧнИ ОДГОВОРИ:	16	Б,	17	А,	18	Ц,	19	Ц,	20	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	засвако	
питање
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1.6.3. пример задатка допуњавања7

Esercizio 6
Domande 26 -30
Leggete	questa	lettera.	Scrivete	la	parola	che	meglio	
corrisponde	al	testo.

Caro	Renato,
ho	un	grande	problema…	Il	mio (0)	migliore amico,	
se	si	può	chiamare	ancora	il	migliore	amico,	non	si	fa	
sentire	da	quando	ha	trovato	la	ragazza.
Insomma,	quando (26)	________ mando	uno	sms	
invitandolo	a	venire	a	giocare	a	calcio	oppure	a	
prendere	qualcosa	al	bar,	mi	risponde	sempre	che	
è	occupato	(27) ________ la	sua	ragazza.	A	questo	
punto	io	non	so	che	cosa	fare	e	ci	resto	molto	male	
quando	mi	arrivano	questi	messaggi…	Un	giorno	l’ho	
incontrato	(28) ________ caso	nel	nostro	solito	bar		
e	gli	ho	chiesto	il	perché	di	quello	che	mi	sta	facendo		
e	perché	non	ha	nemmeno	cinque	minuti	per	me?
Purtroppo	lui	mi	ha	risposto	che	non	è	vero	che		
(29) ________ trascuro	e	che	d’ora	in	poi	non	
succederà	più.	Pensavo	e	speravo	che	questo	mio	
amico	(30)	________ la	parola,	ma	lui	ha	continuato	
come	prima.	Che	cosa	devo	fare?	Rispondimi!	
TаЧнИ ОДГОВОРИ:	26	gli,	27	con,	28	per,	29	lo,		
30	avrebbe	mantenuto
ИспИтИВана пОДВЕштИна: употреба	
примерених	лексичких	и/или	структуралних	
образаца	
БОДОВаЊЕ:	
1	бод	–	сваки	тачан	одговор	(укупно	8	бодова)
0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора

7		Пример	задатка	преузет	је	из	испитне	целине	Читања.

1.6.4. пример задатка састава8

Esercizio 7
Domanda 51
Leggete	questa	lettera	alla	redattrice	di	una	
trasmissione	che	tratta	temi	turistici	ed	ecologici.		
In	veste	della	redattrice	scrivete	una	
lettera	rispondendo	a	tutte	e	tre	le	domande.		
Usi	120-150	parole.
	
Cara	Licia,
Seguo	sempre	la	tua	trasmissione.	Rispondimi!	
1.	Ci	sono	luoghi	incontaminati	dove	l’uomo	non	è	

ancora	arrivato	ed	è	possibile	visitarli?
2.	I	luoghi	incontaminati	sono	un	sogno	proibito	della	

mia	generazione?
3.	Che	cosa	si	può	fare	per	diminuire	l’inquinamento	

del	pianeta	Terra?
Complimenti	per	la	tua	trasmissione.	Ti	saluto,
Monica

8		Пример	задатка	преузет	је	из	испитне	целине	Писања.
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Ciao	Monica,
fortunatamente	ci	sono	ancora	luoghi	incontaminati	
e	penso	che	questo	sia	un	bene	perché	oggi	si	arriva	
dappertutto	e	si	è	sempre	in	cerca	di	nuovi	luoghi	da	
esplorare.	Non	so	se	sia	possibile	visitarli,	ma	credo	
che	forse	è	meglio	così.	È	giusto	che	alcuni	luoghi	
siano	ancora	solo	per	le	ricerche	degli	scienziati.	Per	il	
turismo	di	massa,	c’è	sempre	tempo!
Andare	a	visitare	un	luogo	incontaminato	credo	sia	il	
sogno	di	ogni	viaggiatore.	Ma	forse,	oggi,	è	il	sogno	
estremo	di	chi	è	in	cerca	di	nuove	emozioni.	Questi	
però	sono	anche	i	viaggiatori	per	così	dire	“peggiori”.
Ognuno	di	noi	può	fare	davvero	tanto	nella	propria	
quotidianità.	Siamo	una	goccia	che	fa	parte	
dell’oceano	che	è	poi	la	nostra	vita.	Penso	al	riciclaggio	
dei	rifiuti	e	al	risparmio	dell’acqua,	all’educazione	
“ambientalista”	dei	nostri	figli.	Quando	vediamo	un	
atto	di	inciviltà	verso	il	nostro	pianeta,	dobbiamo	
farlo	presente	a	chi	l’ha	commesso.	“La	terra	non	
l’abbiamo	ereditata	dai	nostri	padri,	ma	presa	in	
prestito	dai	nostri	figli.”	È	proprio	questo	adagio	
indiano	da	trasmettere	ogni	giorno	alle	persone	che	ci	
circondano.
In	bocca	al	lupo!	Licia

БОДОВаЊЕ:	према	лествици	за	оцењивање	
састава9,	укупно	20	бодова

	
	

9	в.	16.	страницу	и	додатно	објашњење	објављено	уз	огледни	
испит
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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	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	испит.	Анализа	испитног	
каталога	омогућује	увид	у	структуру	и	трајање	
испита,	испитиване	вештине	и	подвештине,	врсте	и	
број	задатака	и	начин	њиховог	бодовања.	
Приступнике	би	свакако	требало	упутити	да	
детаљно	проуче	Водич	за	ученике.	Предложено	
је	минимално	35	часова	за	економске,	трговачке	
и	управне	школе	и	до	45	часова	за	техничке	
(поморске)	школе	те	музичке	и	уметничке	школе.	
Огледни	испит	за	поједини	ниво	приступницима	
даје	јасан	увид	у	разлике	у	обиму	садржаја,	распону	
вокабулара	и	разради	тема.	

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	пре	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.	И	у	овом	случају,	приступнике,	пре	
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	и	потражити	у	
текстовима	кључне	речи	или	фразе	које	повезују	
натукнице	и	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.	
Разумевање	свих	речи	и	граматичких	структура	
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може	значајно	умањити	њихову	успешност	у	
испитној	целини	Писања.
Успешност	у	испитној	целини	Писања	укључује	и	
познавање	конвенција	жанрова,	нпр.	есеја,	писма,	
извештаја	и	сл.	који	се	појављују	на	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	
извршења	задатка.	Анализа	неколико	примера	може	
врло	успешно	објаснити	њихову	повезаност.	
Приступнике	такође	треба	упутити	на	нужност	
провере	и	евентуалних	исправака	пре	предаје	
завршне	верзије	рада	на	испиту.	Рад	у	паровима	и	
међусобно	коментарисање	рада	током	увежбавања	
показало	се	врло	ефикасном	методама.	Пре	самог	
испита	корисно	је	приступницима	ограничити	
време	за	израду	задатка.	Правилно	распоређивање	
времена	један	је	од	кључних	фактора	за	успех	на	
испиту.	

како бити успешан у испитној целини писања? 
−	Пажљиво	прочитајте	упутства	за	задатак.
−	Размислите	о	заданој	теми	и	забележите	неке	

идеје.
−	Организујте	идеје	и	напишите	концепт	задатка	у	

натукницама.
−	Напишите	целовити	текст	задатка.
−	Прочитајте	текст	и	проверите	да	ли	сте	у	

потпуности	обавили	задатак.
−	Поновно	прочитајте	текст	и	проверите	да	ли	су	

задовољени	остали	критеријуми	према	лествици	
за	оцењивање.	

није	потребно	за	успешност	у	испитној	целини	
Читања.	Потребно	је	разумети	кључне	речи	
и	одвојити	битне	од	небитних	информација.	
Приступницима	такође	треба	скренути	пажњу	
на	правилну	расподелу	времена	за	решавање	
појединих	задатака	унутар	испита.	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 испитној целини Читања? 
−	Пажљиво	прочитајте	упутства	за	сваки	задатак.
−	Пажљиво	прочитајте	текст/текстове	и	задатке	у	

одређеној	групи	задатака.
−	Примените	одговарајућу	стратегију	за	поједину	

врсту	задатка.
−	Након	што	решите	све	задатке,	вратите	се	на	оне	

које	нисте	решили	у	првом	читању	и	покушајте	их	
решити.	

−	Пажљиво	препишите	одговоре	на	лист	за	
одговоре.	

1.7.2. Вештина писања 
Најважнији	фактор	у	припремању	за	испитну	
целину	Писања	је	омогућити	приступницима	да	
што	више	и	чешће	увежбавају	писање	разних	
врста	задатака,	односно	развијати	навику	писања.	
Једнако	је	важно	приступницима	након	сваког	
задатка	дати	повратну	информацију	о	успешности	
њиховог	обављеног	рада.	То	је	врло	захтеван	и	
дуготрајан	посао	за	наставника.	Свакако	треба	
размислити	о	могућности	да	повратну	информацију	
дају	приступници	међусобно,	што	се	показало	
изузетно	ефикасним.	
Посебну	пажњу	треба	обратити	на	пажљиво	читање	
и	рашчлањивање	задатка	на	испиту.	Приступнике	
треба	подсетити	да	неиспуњавање	и	дела	задатка	
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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	на	одговарајући	
начин	припреме	за	задатке	и	развијати	код	њих	
свест	о	потреби	понављања	слушања	звучних	
записа.
Изузетно	је	важно	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	у	
испитној	целини	Слушања	(шта	се	испитује?10)	и	
врстама	задатака	(како	се	испитује?11)	којима	се	
вештина	слушања	испитује.	
Пре	решавања	задатака	приступнике	треба	
упозорити	на	нужност	пажљивог	читања	упутстава	
пре	сваког	задатка.	Приступнике	треба	упозорити	
да	је	време	предвиђено	за	читање	упутстава	
изузетно	важно	за	њихово	успешно	решавање.	
Упутства	садрже	битне	информације	о	теми	онога	
што	ће	приступници	слушати	и	о	томе	што	се	од	
њих	очекује	у	поједином	задатку.	
Приступницима	свакако	треба	скренути	пажњу	да	
разумевање	сваке	речи	у	испитној	целини	Слушања	
није	потребно.	Пажњу	морају	обратити	само	на	оне	
информације	које	су	кључне	за	разумевање.	

10	в.	поглавље	Образовни	исходи	
11		в.	поглавље	Структура	испита	

	

како бити успешан у испитној целини слушања? 
−	Пажљиво	прочитајте	упутство	и	текст	сваког	

задатка.
−	Ако	не	решите	неки	задатак,	наставите	решавати	

остале	задатке.
−	Током	другог	слушања	обратите	пажњу	на	задатке	

које	нисте	решили	током	првог	слушања.
−	Пажљиво	препишите	одговоре	на	лист	за	

одговоре.	

1.7.4. литература 
Попис	одобрених	уџбеника	за	средње	школе	
објављен	на	мрежним	страницама	Министарства	
знаности,	образовања	и	шпорта	(www.mzos.hr)	
Zajednički	europski	referentni	okvir	za	jezike:	učenje,	
poučavanje,	vrednovanje	(ZEROJ),	Školska	knjiga,	
Zagreb,	2005.	
Europski	jezični	portfolio	za	učenike	i	učenice	od	15	
do	19	godina	u	RH,	Školska	knjiga,	Zagreb,	2006.	
Republika	Hrvatska,	Ministarstvo	prosvjete	i	športa,	
Zavod	za	unapređivanje	školstva:	Kurikularni	pristup	
promjenama	u	gimnaziji	(razradba	rasterećenja	
Okvirnoga	nastavnoga	plana	i	programa	u	funkciji	
rasterećenja	učenika),	Strani		i	klasični	jezici,		
Zagreb,	2003.

•

•

•

•
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темама	и	текстове	конкретног	садржаја	у	којима	се	
користи	уобичајени	свакодневни	вокабулар	
пронаћи	специфичне	информације	у	једноставним	
текстовима	са	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	проверава	се	може	ли	приступник:	

разумети	главне	мисли/поруке	у	тексту	
пронаћи	одређене	специфичне	информације	
разумети	појединости	у	тексту,	основна	и	
имплицитна	значења	
препознати	и	у	реченицама	примерено	
употребити	одређене	лексичке	јединице	
препознати	и	у	реченицама	примерено	
употребити	одређене	граматичке	структуре.		

2.2.2. писање 
Другом	испитном	целином	проверава	се писање,	
односно	писана	продукција.	
Према	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	е,	o,	
oppure,	ma,	perciò	i	perché
смислено	повезаним	реченицама	писати	о	
свакодневним	појавама	из	својег	окружења,	нпр.	о	
људима,	местима,	образовном	искуству	и	слично	
написати	врло	кратак	и	једноставан	опис	
одређених	догађаја,	прошлих	активности	и	
личних	искустава	
користити	уски	избор	основног	вокабулара	

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

2. ОСнОВнИ нИВО ИСпИта 

2.1. подручја испитивања 
Испитом	из	Италијанског	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	Италијанског	језика	састоји	
се	од	три	испитне	целине:	Читања,	Писања	и	
Слушања.	
Вештина	говорења	неће	се	из	техничких	разлога	
проверавати	на	државној	матури	у	школској	
години	2011/2012.	Но,	ваља	нагласити	да	и	надаље	
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	за	општеобразовне	предмете	у	
средњим	школама	и	према	А2	нивоу	ЗЕРОЈ-а.

2.2.1. Читање 
Првом	целином	испитује	се	читање,	односно	
вештина	разумевања	читаног	текста.	
Према	наставном	програму	за	општеобразовне	
предмете	у	средњим	школама	те	према	А2	нивоу	
ЗЕРОЈ-а	(2005:67фф.)	приступник	може:	

разумети	кратке,	једноставне	текстове	који	
садржавају	најучесталији	вокабулар	
разумети	кратке,	једноставне	текстове	о	познатим	

•

•
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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	проверава	се	може	ли	приступник:	

у	складу	с	врстом	текста,	комуникацијском	сврхом	
и	односом	између	писца	и	читаоца	употребити	
примерене	језичке	изразе	
у	складу	с	врстом	текста	организовати	реченице	
и	одломке	у	тексту	смислено	и	логички	те	притом	
употребити	једноставна	кохезивна	средства	
обликовати	разумљив	текст.	

2.2.3. слушање 
Трећом	испитном	целином	испитује	се слушање.	
Према	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,	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	
испитној	целини	проверава	се	може	ли	приступник	
разумети:	
•	тему	текста,	главне	мисли/поруке	у	тексту	
•	одређене	специфичне	информације	у	тексту.	

2.3. структура испита 
Испит	из	Италијанског	језика	на	основном	нивоу	
састоји	се	од	три	испитне	целине.	
Првом	целином	испитује	се	читање,	другом	
писање,	а	трећом	слушање.	
У	тексту	који	следи	детаљно	је	описана	структура	
сваке	испитне	целине.	

2.3.1. Читање 
Испитна	целина	Читања	састоји	се	од	6	група	
задатака	везаних	уз	различите	текстове.	Структура	
испитне	целине	Читања	приказана	је	у	таблици	1.	За	
сваку	испитивану	подвештину	наведено	је	којом	ће	
се	врстом	задатака	испитивати,	на	каквом	тексту	те	
колико	је	задатака	везано	уз	тај	текст.	
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таблица 1. структура испитне целине Читања

ИспИтИВанЕ пОДВЕштИнЕ ВРстЕ ЗаДатака ВРстЕ тЕкстОВа БРОј ЗаДатака 

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

5.	 детаљно	разумевање	текста	
(лексик)	

задаци	вишеструког	избора	
(између	три	понуђена	одговора)/
задаци	повезивања	

приватно	писмо/
брошура	 5	

6.	 детаљно	разумевање	текста	
(структура)	

задаци	вишеструког	избора	
(између	три	понуђена	одговора)/
задаци	допуњавања	

приватно	писмо/
брошура	 5	

напомена:	Текстови	имају	приближно	1000	речи.

2.3.2. писање 
Ова	испитна	целина	састоји	се	од	задатка	кратког	
састава.
Приступници	ће	добити	кратко	упутство	које	има	
три	питања.	Њихов	је	задатак	написати	одговор	на	
та	три	питања	који	ће	садржавати	од	50	до	70	речи.	

2.3.3. слушање 
Ова	испитна	целина	састоји	се	од	4	групе	задатака	
везаних	уз	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	 5	кратких	порука/	
обавештења	 5	

2.	 разумевање	битних	информација	 задаци	вишеструког	избора	
(између	три	понуђена	одговора)	 5	кратких	разговора	 5	

3.	 разумевање	битних	информација	 задаци	вишеструког	избора	
(између	три	понуђена	одговора)	 1	разговор	 5	

4.	 разумевање	битних	информација	 задаци	вишеструког	избора	
(између	три	понуђена	одговора)	 1	обавештење	 5	

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	тачног/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.
За	решавање	задатка	кратког	састава	приступници	
могу	користити	лист	за	концепт,	али	на	крају	морају	
свој	текст	читко	преписати	на	лист	за	уредно	
писање.
слушање 
Приступници	добивају	коверту	у	којој	је	испитна	
књижица	и	лист	за	одговоре.	Од	приступника	се	

2.4. технички опис испита 
2.4.1. трајање испита 
Испит	из	Италијанског	језика	је	писани1	и	траје	
укупно	100	минута.	
Испитне	целине	Читања	и	Писања	проводе	се	
временски	одвојено	од	испитне	целине	Слушања,	а	
за	њихово	решавање	предвиђено	је	70	минута.	
Испитна	целина	Слушања	траје	приближно	30	
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.
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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	Слушања

2
	

Сваки	се	текст	слуша	два	пута.	
Пре	сваког	задатка	приступници	имају	паузу	како	
би	прочитали	питања	пре	слушања.	
Док	слушају,	приступници	пишу	одговоре	у	
испитну	књижицу,	а	на	крају	имају	6	минута	да	
препишу	одговоре	на	лист	за	одговоре.	

Задатке	повезивања	и	задатке	вишеструког	избора	
у	испитној	целини	Слушања	приступници	решавају	
обележавањем	слова	тачног/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	Италијанског	
језика	допуштено	је	користити	хемијску	оловку	
плаве	или	црне	боје.	Током	трајања	свих	делова	
испита	приступницима	неће	бити	допуштено	
употребљавати	речник.

2	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.

•
•

•

2.5. Опис бодовања 
Успешност	приступника	на	испиту	одређује	се	тако	да	
остварени	бодови	у	свакој	од	три	целине	у	укупном	
резултату	суделују	са	одређеним	уделом.	
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:	Сваки	задатак	доноси	један	бод.	Ова	испитна	
целина	доноси	укупно	30	бодова.	
Удео у целом испиту:	40%

2.5.2. Вредновање испитне целине писања
Бодови: Испитна	целина	Писања	доноси	укупно	15	
бодова.		
Удео у целом испиту: 30%	
Порука	се	оцењује	према	лествици за оцењивање	која	
се	састоји	од	два	критеријума:

Извршење задатка 
језик. 

Извршење задатка 
Критеријум	Извршење	задатка	одговара	на	питање	да	
ли	је	приступник	написао	текст	према	упутствима	за	
писање.	
језик 
Критеријум	Језик	одговара	на	питање	са	којом	се	
лакоћом	може	разумети	шта	је	приступник	написао.	
Лествица	за	оцењивање	задатка	кратког	састава	
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.	Добар	
распон	и	употреба	вокабулара/
структура	

9

4 Нејасно	је	постоји	ли	одговор	на	три	
или	две	садржајне	одреднице.

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

7

3 Постоји	одговор	на	две	садржајне	
одреднице.

6

Текст	је	разумљив	упркос	бројним	
погрешкама.	Довољан	распон	
вокабулара/структура	уз	делимично	
примерену	употребу

5

2 Нејасно	је	постоји	ли	одговор	на	две	
или	једну	садржајну	одредницу.

4

Текст	је	на	местима	тешко	разумљив	уз	
бројне	погрешке.	Недовољан	распон	
вокабулара/структура	уз	делимично	
примерену	употребу

3

1 Постоји	одговор	на	једну	садржајну	
одредницу.

2

Текст	је	у	целини	тешко	разумљив	уз	
врло	бројне	погрешке.	Недовољан	
распон	вокабулара/структура	уз	
непримерену	употребу

1

0 Садржај	текста	не	односи	се	ни	у	једном	својем	делу	на	постављени	задатак	или	је	текст	
неразумљив.	
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Објашњење 
Ако	оцењивач	мисли	да	је	одговор	у	делу	који	се	
односи	на	критеријум	Језик	између,	на	пример,	8	и	
6,	може	доделити	7	бодова.	
•	Бодови	се	одузимају	ако	приступник	напише	
премало	речи:	

−	за	само	30	до	35	речи	одузима	се	1	бод	
−	за	мање	од	30	речи	одузимају	се	2	бода.	

Приступник	не	може	остварити	негативне	бодове,	
тј.	најнижи	могући	број	остварених	бодова	је	0.

Бројање речи у задатку кратког састава 
Речи	се	броје	према	принципу	како	их	броји	
рачунар.	Реч	подразумева	све	посебне	елементе	
текста	одвојене	празнином.	У	број	речи	не	убрајају	
се	понављања,	набрајања	и	лична	имена.
Примери	рачунања	броја	речи	у	задатку	кратког	
састава:	
Ieri	Marco	e	Andrea	sono	andati	al	cinema.	(6	речи)	
Oggi	è	il	25	ottobre	2008.	(6	речи)
 

2.5.3. Вредновање испитне целине слушања
Бодови: Сваки	задатак	доноси	један	бод.	Испитна	
целина	Слушања	доноси	укупно	20	бодова.	
Удео у целом испиту: 30%	

2.6. примери задатака с детаљним 
објашњењем 
У	овом	су	поглављу	примери	задатака.3		
У	5.	и	6.	задатку	испитне	целине	Читања	(видите	
таблицу	1.)	уместо	задатака	вишеструког	избора	
могу	се	појавити	задаци	повезивања	или	задаци	
допуњавања.	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	испиту.	
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2.6.1. пример задатка повезивања4

Esercizio 1 
Domande 1-5 
Leggete	questi	6	messaggi.	Abbinate	la	risposta	più	appropriata	al	messaggio.		
Fate	attenzione	c’è	un	intruso.	

	 	
0	 ____	 A		Visitami!	
1	 ____		 Б		Telefonami!	
2	 ____		 Ц		Scrivimi!	
3	 ____	 Д		Aspettami!	
4	 ____		 E		Fammi	vedere!	
5	 ____		 Ф		Accompagnami!	
	 	 Г		Salutalo! 

0  Non vedo da molto Marco. Quando lo vedi digli che mi manca molto. Mi piacerebbe incontrarlo.
1		Ciao	Paolo!	Domenica	prossima	c’è	la	partita	di	pallamano.	Ho	due	biglietti,	ma	non	mi	piace	andarci	da	

sola.	So	che	ti	piace	questo	sport.	Ci	vediamo	davanti	al	palasport.	
2		Ciao	Mario!	Dove	sei?	Oggi	non	sono	andata	a	scuola.	Ho	bisogno	degli	appunti.		

Quando	arrivi	a	casa	fatti	sentire!
3		Ciao,	adesso	ho	saputo	che	c’è	lo	sciopero	degli	autobus.	I	tassì	sono	tutti	occupati.	Sto	arrivando	a	piedi.	

Farò	tardi.	
4		Ciao!	Ho	ricevuto	la	tua	lettera	e	ti	ho	risposto	subito,	ma	finora	non	ho	ricevuto	nessuna	risposta.		

Mi	piacerebbe	sapere	che	cosa	succede	da	te	in	Europa.
5		Ciao!	Grazie	dei	messaggi.	Sono	tornata	a	casa	e	sto	molto	meglio,	ma	non	posso	ancora	uscire	di	casa.	

Quando	hai	tempo,	vieni	da	me.	Ci	vediamo.

таЧнИ ОДГОВОРИ: 1 Ф, 2 Б, 3 Д, 4 Ц, 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	Примери	су	преузети	из	испитне	целине	Читања.

Г
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2.6.2. пример задатка вишеструког избора5

Esercizio 3 
Domande 6 -10 

Sentirete	un	dialogo	breve.	Scelgliete	la	risposta	esatta.	
A: Andiamo al cinema domani?
Б:	A	che	ora	ci	sono	le	proiezioni?
A: Alle 17, alle 19, alle 21 e alle 23.
Б:	Alle	23	è	troppo	tardi.	Ti	va	bene	alle	21?
A: D’accordo. Ci vediamo davanti al cinema.

6		Le	amiche	guarderanno	il	film:	
				A		delle	21.	
			 Б		delle	19.	
		  Ц		delle	23.	

таЧан ОДГОВОР:	6	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	су	преузети	из	испитне	целине	Слушања.
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2.6.3. пример задатка допуњавања6

Esercizio 3 
Domande 31-35 

Leggete	il	testo	e	completate	il	modulo	con	i	dati	richiesti	(un	concetto	solo).

Roberto Nardi 
Roberto	Nardi	è	un	giovane	operatore	informatico,	ventenne.	I	suoi	amici	dicono	che	era	il	più	bravo	della	
loro	genrazione.	È	nato	a	Prato,	una	cittadina	vicino	a	Firenze.	”Fin	da	bambino	ero	affascinato	dallo	schermo	
e	dalla	tecnologia	informatica.	Mi	piaceva	navigare	in	Internet.	I	miei	genitori	mi	dicevano	che	abusavo	del	
computer	e	le	nostre	bollette	erano	sempre	alte.	Piano	piano	però,	ho	cominciato	a	guadagnare	le	mie	prime	
paghette	lavorando	nell’	ufficio	di	mio	padre.“	Roberto	è	di	natura	curioso	e	gli	piace	scoprire	altre	realtà.	
Quando	non	lavora	fa	dello	sport.	”Il	ciclismo	mi	piace	perché	posso	stare	all’aria	aperta,	godere	la	natura	e	
riposarmi	gli	occhi.	Qualche	volta	è	difficile	pedalare,	soprattutto	in	salita,	però,	il	piacere	di	superarla	è	più	
importante.”	Roberto	è	molto	giovane,	la	sua	professione	gli	permetterà	di	ottenere	molti	successi	nella	sua	
carriera.	

  0 Nome e cognome: Roberto Nardi	
31	 Nazionalità:	______________________	
32	 Luogo	di	nascita:	______________________	
33	 Età:	______________________	
34	 Professione:	______________________	
35	 Hobby:	______________________	

таЧнИ ОДГОВОРИ:	
31	italiana,	32 Prato,	33	20	anni,	34	operatore	informatico,	35	il	ciclismo	
ИспИтИВана пОДВЕштИна: разумевање	специфичних	информација	
БОДОВаЊЕ:	1	бод	–	сваки	тачан	одговор	(укупно	5	бодова)
		 												0	бодова	–	нетачан	одговор	или	изостанак	одговора

6	Пример	задатака	допуњавања	преузет	је	из	испитне	целине	Читања.	
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2.6.4. пример задатка кратког састава7

Esercizio 7 
Domanda 51 

Leggete	la	letterina	della	Sua	amica	Maura.	Scrivete	una	lettera	rispondendo	a	tutte	e	tre	le	domande.	
Usate	50-70	parole.

Ciao	Daniela,		
Le	vacanze	sono	finite.	Sono	di	nuovo	tra	i	banchi	a	scuola.	Come	tu	hai	passato	le	tue	vacanze?	
Dove	sei	andata?	Che	cosa	hai	fatto	di	bello?
	 	 	 	 	 	 	 Maura	

БОДОВаЊЕ:	према	лествици	за	оцењивање8,	укупно	15	бодова

7	преузето	из	испитне	целине	Писања
8

		
в.	поглавље	Опис	бодовања
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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	пре	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	испитну	
целину	Читања.	
Приступнике	првенствено	треба	упознати	са	
врстама	задатака	и	поступцима	које	ће	користити	
за	њихово	успешно	решавање.	И	у	овом	случају	
приступнике,	пре	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.

2.7. 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	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	испит.	Анализа	испитног	
каталога	омогућује	увид	у	структуру	и	трајање	
испита,	испитиване	вештине	и	подвештине,	врсте	
и	број	задатака	и	начин	њиховог	бодовања.	
Опште	компетенције	приступника	темеље	се	на	
знању,	вештинама	и	умећима,	егзистенцијалним	
компетенцијама	и	на	приступниковој	способности	
за	учење.	Употреба	и	учење	језика	подразумевају	
активности	које	обављају	приступници	развијајући	
притом	низ	општих	компетенција,	а	особито	
комуникацијских	језичких	вештина.	
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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	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.	
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 испитној целини Читања? 
–	Пажљиво	прочитајте	упутства	за	сваки	задатак.
–	Пажљиво	прочитајте	текст/текстове	и	задатке	у	

одређеној	групи	задатака.
–	Примените	одговарајућу	стратегију	за	поједину	

врсту	задатка.
–	Након	што	решите	све	задатке,	вратите	се	на	оне	

које	нисте	решили	у	првом	читању	и	покушајте	их	
решити.	

–	Пажљиво	препишите	одговоре	на	лист	за	
одговоре.	

2.7.2. Вештина писања 
Најважнији	фактор	у	припремању	за	испитну	
целину	Писања	је	омогућити	приступницима	да	
што	више	и	чешће	увежбавају	писање	разних	
врста	задатака,	односно	развијати	навику	писања.	
Једнако	је	важно	приступницима	након	сваког	
задатка	дати	повратну	информацију	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	на	пажљиво	читање	
и	рашчлањивање	задатка	на	испиту.	Приступнике	
треба	подсетити	да	неиспуњавање	и	дела	задатка	
може	значајно	умањити	њихову	успешност	у	
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	евентуалних	исправака	пре	предаје	
завршне	верзије	рада	на	испиту.	Рад	у	паровима	
и	међусобно	коментарисање	радова	током	
увежбавања	показало	се	врло	ефикасним	методама.
Пре	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 испитној целини писања? 
–	Пажљиво	прочитајте	упутства	за	задатак.
–	Размислите	о	заданој	теми	и	забележите	неке	

идеје.
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–	Организујте	идеје	и	напишите	концепт	задатка	у	

натукницама.
–	Напишите	целовити	текст.
–	Прочитајте	текст	и	проверите	да	ли	у	сте	

потпуности	обавили	задатак.
–	Поновно	прочитајте	текст	и	проверите	да	ли	су	

задовољени	остали	критеријуми	према	лествици	
за	оцењивање.	

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	на	одговарајући	
начин	припреме	за	одређене	задатке	и	развијати	
код	њих	свест	о	потреби	понављања	слушања	
звучних	записа.
Изузетно	је	важно	код	припремања	приступника	за	
испитну	целину	Слушања	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	у	
овој	испитној	целини	(шта	се	испитује?�)	и	врстама	
задатака	(како	се	испитује?

�
)	којима	се	вештина	

слушања	испитује.	
Пре	решавања	задатака	приступнике	треба	
упозорити	на	нужност	пажљивог	читања	упутстава	
пре	сваког	задатка.	Приступнике	треба	упозорити	
да	је	време	предвиђено	за	читање	упутстава	
изузетно	важно	за	успешно	решавање	ове	испитне	
целине.	Упутства	садрже	битне	информације	о	теми	
онога	што	ће	слушати	и	шта	се	од	њега	очекује	у	
поједином	задатку.	
Приступницима	свакако	треба	скренути	пажњу	да	

разумевање	сваке	речи	није	потребно.		
Пажњу	морају	обратити	само	на	оне	информације	
које	су	кључне	за	разумевање.	

како бити успешан на испитној целини 
слушања? 
–	Пажљиво	прочитајте	упутство	и	текст	сваког	

задатка.
–	Ако	пропустите	решити	неки	задатак,	наставите	

решавати	остале	задатке.
–	Током	другог	слушања	обратите	пажњу	на	задатке	

које	нисте	решили	током	првог	слушања.	
–	Пажљиво	препишите	одговоре	на	лист	за	

одговоре.	

2.7.4. литература 
Попис	одобрених	уџбеника	за	средње	школе	
објављен	на	мрежним	страницама	Министарства	
знаности,	образовања	и	шпорта	(www.mzos.hr)	
Zajednički	europski	referentni	okvir	za	jezike:	učenje,	
poučavanje,	vrednovanje	(ZEROJ),	Školska	knjiga,	
Zagreb,	2005.	
Europski	jezični	portfolio	za	učenike	i	učenice	od	15	
do	19	godina	u	RH,	Školska	knjiga,	Zagreb,	2006.	
Republika	Hrvatska,	Ministarstvo	prosvjete	i	športa,	
Zavod	za	unapređivanje	školstva:	Kurikularni	pristup	
promjenama	u	gimnaziji	(razradba	rasterećenja	
Okvirnoga	nastavnoga	plana	i	programa	u	funkciji	
rasterećenja	učenika),	Strani	i	klasični	jezici,		
Zagreb,	2003.	

•

•

•

•
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3. ДОДаЦИ 

3.1. Граматичке структуре за виши ниво9

Морфосинтактичке	структуре	прописане	наставним	планом	и	програмом	за	4.	разред	гимназије	и	
Заједничким	европским	референтним	оквиром	за	језике	(ЗЕРОЈ)	за	виши	ниво:

ИМЕнскИ ДЕО тЕЖИштЕ 

Nomi	variabili	e	invariabili	 Singolare	e	plurale	dei	nomi	

Pronomi	personali	atoni	combinati	 Accordo	con	il	participio	passato	

Pronome	NE	 Accordo	del	participio	passato	

Pronomi	relativi	e	IL	CUI	possessivo	 CHE	e	CUI	con	le	preposizioni	
Comparativo	di	uguaglianza,	maggioranza	e	minoranza:	
forme	regolari	e	irregolari	degli	aggettvi	e	avverbi	

Uso	della	preposizione	DI	e	del	connettivo	CHE	

Superlativo	relativo	e	assoluto	

Indicazioni	di	quantità	 Una	decina,	una	ventina	ecc.	
Coerenza	del	testo;	elementi	di	coesione	del	testo	
–	congiunzioni	coordinate	e	subordinate	 prima,	dopo,	durante,	allora	

ГлаГОлскИ ДЕО тЕЖИштЕ 

Futuro	composto	 Uso	di	appena….,	dopo	che…

Imperativo	informale	e	formale	con	i	pronomi	atoni	

Passato	remoto	

Congiuntivo	presente:	forme	regolari	e	irregolari	 abbia,	sia,	possa,	debba,	voglia,	faccia,	dia,	stia	

Condizionale	composto	

Congiuntivo	presente	con	i	verbi	che	esprimono	opinioni,	
ipotesi,	paure,	augurio,	speranza
Congiuntivo	presente	con	espressioni	di	sentimenti,	volontà	
e	necessità,	attesa	e	augurio	
Strutture	idiomatiche	 Serve/servono,	basta/bastano,	bisogna/oc-corre,	ci	vuole/	

ci	vogliono,	aver	bisogno	di…,	CHE	+	nome	o	aggettivo	
Espressioni	impersonali	 Si	mangia/si	mangiano,	si	sta	bene	
Congiuntivo	passato:	espressioni	impersonali	con	il	
congiuntivo	 Prima	che	+	congiuntivo	Prima	di	+	infinito	

Strutture	idiomatiche	 Cavarsela,	farcela,	prendersela,	andarsene,	mettercela	tutta	

9
		
в.	поглавље	Образовни	исходи
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3.2. Граматичке структуре за основни ниво 
Морфосинтактичке	структуре	прописане	наставним	планом	и	програмом	за	4.	разред	средње	школе	с	
најмањом	сатницом	и	Заједничким	европским	референтним	оквиром	за	језике	(ЗЕРОЈ)	за	основни	ниво:

ИМЕнскИ ДЕО тЕЖИштЕ 
L’articolo	(determinativo,	indeterminativo	e	partitivo)	
–	Presenza	e	assenza	dell’	articolo	
Aggettivi:	dimostrativi,	possessivi,		
qualificativi	(posizione),	numerali,	indefiniti	(alcuni	e	
qualche)	
Pronomi	personali	tonici	e	atoni	in	funzione	di	soggetto	
e	oggetto,	particelle	pronominali	NE	e	CI,	uso	del	verbo	
esserci	

Pronomi	personali	accoppiati	nei	tempi	semplici	e	composti	

Pronomi	relativi:	forme	invariabili	 CHE	e	CUI	con	le	preposizioni	

Pronomi	interrogativi:	Aggettivo	interrogativo:	quale?	 chi,	che,	che	cosa,	quando,	dove,	come

Preposizioni	semplici	e	articolate	 a,	di,	in,	da,	su,	con,	per,	tra	

Numeri	cardinali	e	ordinali	

Sostantivi	variabili	e	invariabili	 Concordanza	dei	sostantivi	e	degli	aggettivi	al	singolare		
e	al	plurale	

Comparazione	degli	aggettivi	 Forme	regolari	
Avverbi	di	tempo,	di	modo	e	di	frequenza	 Uso	e	posizione	di	alcuni	avverbi	con	il	passato	prossimo	(mai,	

ancora,	più,	già)	
Coerenza	del	testo;	elementi	di	coesione	del		
testo	–	congiunzioni	coordinate	e	subordinate		
(e,	ma,	mentre,	o,	perché,	però,	quando,	siccome)	

Frasi	esplicite	
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ГлаГОлскИ ДЕО тЕЖИштЕ 

Modo	indicativo	dei	tempi:	presente,	passato	prossimo,	
(uso	dell’	ausiliare)	imperfetto,	trapassato	prossimo,	futuro	
semplice,	futuro	anteriore,	participio	passato	regolare,	
participio	passato	dei	verbi	irregolari	più	usati	

Verbi	essere	ed	avere;	verbi	regolari	e	irregolari	forma	
affermativa	e	negativa;	verbi	transitivi,	intransitivi,	riflessivi;	
verbi	regolari	della	I.,	II.,	III.,	coniugazione	usati	nella	forma	
affermativa,	negativa	e	interrogativa;	verbi	irregolari:	fare,	
dire,	dare,	stare,	andare,	venire,	uscire,	sapere,	rimanere,	
scegliere,	riuscire;	verbi	modali	

Verbo	piacere	con	l’oggetto	indiretto	al	sing.	e	pl.	

Imperativo	(formale	e	informale	delle	tre	coniugazioni)	 Verbi	regolari	e	irregolari	forma	affermativa	e	negativa	

Condizionale	presente:	forme	regolari	e	irregolari Vorrei,	avrei,	saprei,	farei,	darei

Discorso	diretto	e	indiretto	al	presente	e	al	passato

Periodo	ipotetico	della	realtà

Modi	infiniti:	gerundio	presente	e	passato	forma	perifrastica,	
stare	+	gerundio;	infinito	semplice	delle	tre	coniugazioni;	
infinito	semplice	di	alcuni	verbi	irregolari	(tradurre);	
participio
Costruzioni	verbali:	forma	negativa,	forma	passiva,	infinito	
semplice	con	i	verbi	modali	e	il	verbo	sapere,	verbi	reciproci	
e	reflessivi,	si	impersonale	negli	usi	più	frequenti	verbi	con	
la	particella	ci:	crederci,	metterci,	pensarci,	volerci	(bisogna	
–	c’è	bisogno)	

(Come	si	dice?,	Come	si	traduce?	ecc.)

пРаВОпИс тЕЖИштЕ 
Regole	ortografiche:	accento	obbligatorio,	alcuni	nessi	
consonantici	(gl,	sc,	gn),	doppie	consonanti	(funzionalità:		
caro-carro);	interpunzione,	lettera	h	
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3.3. језички садржаји за виши ниво 

теме10

представљање биографија,	лични	подаци,	планирање	будућности	и	важни	догађаји	у	приватном	
животу	

породица и дом односи	у	породици,	свакодневни	живот,	становање,	важни	догађаји	у	породици,	
породична	славља	и	прославе,	џепарац	и	обавезе	

школа и образовни систем школски	систем,	школске	активности	и	живот	у	школи,	одабир	студија,	учење	
страних	језика	и	вишејезичност	

слободно време спортске	активности,	забава,	игре,	хобији,	музика,	излети,	организација	слободног	
времена,	изласци,	концерти,	изложбе,	спортске	приредбе	

свет младих пријатељство,	односи	међу	младима,	односи	између	младежи	и	одраслих,	
сличности	и	разлике	међу	младима	у	Италији	и	Хрватској,	запошљавање	младих	

Одећа, одевање и мода однос	према	одећи,	одевању	и	моди,	италијански	стилисти	и	италијанска	мода	у	
свету	

Исхрана и куповање 
храна	и	пиће,	оброци,	врсте	ресторана,	рецепти,	италијански	и	хрватски	
специјалитети,	однос	према	новцу	и	куповању,	рекламне	поруке,	здрава	исхрана,	
омиљена	јела	

Здравље брига	за	здравље,	болести	и	незгоде,	зависности,	лечење	и	лекови,	нега	тела	и	
здрав	начин	живота

Очување околине 
живот	на	селу	и	у	граду,	заштита	околине,	иницијативе	за	заштиту	околине,	
знаменитости	и	однос	према	културној	баштини,	однос	према	животињама,	утицај	
климатских	промена	на	природу,	атмосферске	прилике,	саобраћај	

путовања организација	путовања,	врсте	превозних	средстава	и	преференције,	туристичка	
понуда	и	потражња,	туристички	каталози,	културна	понуда	

Запослење и комуникација врсте	занимања,	огласи	за	запослење,	услужне	делатности,	тенденције	и	популарна	
занимања	

Медији и технологија 
штампа,	радио,	телевизија,	интернет,	кинематографија,	издавачка	делатност	и	однос	
према	књизи,	однос	према	новим	технологијама,	технологија	и	здравље,	улога	
технологије	у	свакодневном	животу	

Грађанско васпитање, јавне 
службе и хуманитарне 
организације 

равноправност	полова,	живот	у	мултикултуралној	заједници,	јавне	службе	и	
волонтерске	организације,	европске	и	светске	институције	за	младе	

Италија и Хрватска симболи,	знаменитости,	личности	и	догађаји	

10	Теме	задатака	одговарају	Наставном	плану	и	програму	за	Италијански	језик	у	гимназијама.	
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3.4. језички садржаји за основни ниво 

теме11	

представљање лични	подаци,	опис	нарави	и	личног	укуса	и	преференција	

породица и дом чланови	уже	и	шире	породице,	свакодневне	активности,	становање	

школа школске	активности	и	живот	у	школи,	школски	предмети	и	ваннаставне	
активности	

слободно време 
спортске	активности,	забава,	игре,	хобији,	музика,	излети,	организација	
слободног	времена,	излети,	спортске	приредбе,	ваншколске	
активности

свет младих 
пријатељство,	односи	међу	младима,	односи	између	младежи	и	
одраслих,	сличности	и	разлике	међу	младима	у	Италији	и	Хрватској,	
запошљавање	младих	

Одећа, одевање и мода врсте	одевних	предмета	и	однос	према	моди	

Исхрана и куповање 
храна	и	пиће,	оброци,	врсте	ресторана,	рецепти,	италијански	и	
хрватски	специјалитети,	здрава	исхрана,	омиљена	јела,	врсте	трговина	
и	производи	

Здравље брига	за	здравље,	болести	и	незгоде,	нега	тела,	хигијенске	навике	и	
здрав	начин	живота	

Очување околине заштита	околине,	однос	према	животињама,	атмосферске	прилике,	
саобраћај	

путовања 
организација	путовања,	врсте	превозних	средстава	и	преференције,	
возни	ред	и	сналажење	на	станици	или	аеродрому,	туристичка	понуда,	
рекламни	летак,	плакати	

свет рада врсте	занимања,	огласи	за	запослење,	услужне	делатности	

Медији и технологија 
штампа,	радио,	телевизија,	интернет,	кинематографија,	технологија	и	
здравље,	улога	технологије	у	свакодневном	животу,	телефонски	уређај,	
зависност	према	технологији	

Грађанско васпитање и хуманитарне 
организације 

равноправност	полова,	живот	у	мултикултуралној	заједници,	јавне	
службе	и	волонтирање	

Италија и Хрватска географске	одлике	и	гастрономија	

11		Теме	задатака	одговарају	оквирном	наставном	плану	и	програму	општеобразовних	предмета	у	средњим	школама	без	специфичних		
стручних	језичких	садржаја.	

TALIJANSKI 2012 srp.indb   41 13.4.2012   13:40:39



��

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

TALIJANSKI 2012 srp.indb   42 13.4.2012   13:40:39


