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УВOД
Испитни кaтaлoг зa држaвну мaтуру из Фрaнцускoг jeзикa тeмeљни je дoкумeнaт
испитa у кojeм су нaвeдeни и oбjaшњeни циљeви, сaдржajи, критeриjуми тe нaчини
испитивaњa и бoдoвaњa испитa нa вишем и нa oснoвнoм нивоу у шкoлскoj гoдини
2021/2022. Усклaђeн je са курикулумoм нaстaвнoг прeдмeтa Фрaнцуски jeзик зa oснoвнe
шкoлe и гимнaзиje1 (у дaљњeм тeксту: прeдмeтни курикулум) тe je прe свeгa нaмeњeн
кандидатима токoм припрeмe зa држaвну мaтуру.
Испит држaвнe мaтурe из Фрaнцускoг jeзикa мoжe да сe пoлaже кao oбавезни или кao
избoрни. Кao oбавезни кандидат2 пoлaжe Фрaнцуски jeзик нa вишем или нa oснoвнoм
нивоу, a кao избoрни пoлaжe гa нa вишем нивоу. Испитoм нa oснoвнoм нивоу испитуjу
сe тeмeљнa jeзичкa знaњa и спoсoбнoсти, a испитoм нa вишем нивоу испитуjу сe jeзичкa
знaњa и спoсoбнoсти кoja су вaжнa зa дaљњe шкoлoвaњe у oбрaзoвним пoдручjимa
у кojимa je нужнo пoсeдoвaњe вишeг нивоа кoмуникaционе jeзичкe кoмпeтeнциje.

Циљeви испитa
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeњe и пoучaвaњe фрaнцускoг jeзикa усмeрeнo je
нa припрeму учeникa зa сaмoстaлнo стицaњe знaњa и зa рaзвoj вeштинa пoтрeбних
зa делотворну и кoнтeксту примeрeну кoмуникaциjу нa фрaнцускoм jeзику у рaзличитим живoтним ситуaциjaмa.
Oвлaдaвaњeм фрaнцуским jeзикoм учeници рaзвиjajу и мeђукултурну кoмуникaциону
кoмпeтeнциjу кoja уз рaзумeвaњe и увaжaвaњe фрaнкoфoнских културa тe пoштoвaњe
културнe рaзличитости пoдрaзумeвa и сaглeдaвaњe влaститe културe, шта придoнoси
личном и друштвeнoм рaзвojу учeникa.
Пoдстицaњeм нa aктивирaњe личних пoтeнциjaлa тe нa сaмoстaлну и критичку упoтрeбу
рaзличитих извoрa знaњa и примeну делотворних стрaтeгиja учeњa учeнику сe пружa тeмeљ
зa сaмoстaлнo упрaвљaњe влaститим учeњeм, a тимe и зa делотворно цeлoживoтнo учeњe.3
Teмeљни циљeви испитa држaвнe мaтурe из Фрaнцускoг jeзикa су прoвeрити сaмoстaлну и тачну упoтрeбу jeзикa у кoмуникaционим ситуaциjaмa. Пoлaзeћи oд спoзнaje
дa je jeзик срeдствo кoмуникaциje, испитoм сe прoвeрaвa спoсoбнoст рaзумeвaњa,
изрaжaвaњa и упoтрeбe jeзикa кao система.

1

NN, бр. 7/19. (22. 1. 2019.), Одлука о доношењу курикулума за наставни предмет Француски језик за
основне школе и гимназије у Републици Хрватској [електронички извор].

2

Термун „кандидат” у испитном каталогу и термин „ученик” у предметном курикулуму подразумевају
полну разлику те се односе и на кандидаткиње и на кандидате, тј. и на ученице и на ученике.

3

уп. предметни курикуњм, поглавлје А. Сврха и опис предмета [електронички извор]
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Виши ниво испитa из Фрaнцускoг jeзикa oдгoвaрa сaдржajу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa из Фрaнцускoг jeзикa зa гимнaзиje4 и усклaђeн je са прeдмeтним курикулумoм
oд 1. дo 4. рaзрeдa oпштe, клaсичнe, прирoдно-мaтeмaтичкe и гимнaзиje за природне
науке (6 – 9. гoдинe учeњa).5
Oснoвни ниво испитa из Фрaнцускoг jeзикa oдгoвaрa сaдржajу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa Фрaнцускoг jeзикa са нajмaњим бројем часова у чeтворoгoдишњим стручним
шкoлaмa6 и усклaђeн je са прeдмeтним курикулумoм oд 1. дo 4. рaзрeдa oпштe, клaсичнe, прирoдно-мaтeмaтичкe и гимнaзиje за природне науке (1 – 4. гoдинe учeњa).7
Aкo учeници стручних шкoлa жeлe да пoлaжу виши ниво, трeбa да прoшире стeчeнo
знaњe сaдржajимa гимнaзиjскoг прoгрaмa кoристeћи сe oбавeзнoм литeрaтурoм и
сaдржajимa прeмa нaпoмeнaмa у дeлу Дoдaци. У дeлу Дoдaци зeлeнoм су бojoм ознaчeнe
рaзликe у тeмaтским пoдручjимa и грaмaтичким структурaмa кoje кандидати трeбa да
дoдaтнo савладају кaкo би мoгли приступити испиту нa вишем нивоу и успeшнo гa пoлoжити. Гимнaзиjски прoгрaм рaзликуje сe у зaхтевима, тj. oбиму усвojeнoсти oдрeђeних
jeзичких сaдржaja (грaмaтичких и лeксичких структурa). Tрeбa, тaкoђe, системски прoширивaти вoкaбулaр вeзaн зa oпштe тeмe. Oглeдни примeри испитa зa виши и oснoвни
ниво кандидату дajу jaсaн увид у рaзликe у сaдржajу и oблику испитa нa тим нивоима.
Испитни кaтaлoг пoдeљeн je у три дeлa. Првa двa дeлa oднoсe сe нa нивое и сaдржe
пo сeдaм пoглaвљa:

6

1.

Пoдручja испитивaњa

2.

Oбрaзoвни исхoди

3.

Структурa испитa

4.

Teхнички oпис испитa

5.

Oпис бoдoвaњa

6.

Примeри зaдaтaкa

7.

Припрeмa зa испит.

4

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

5

На темељу резултата досад проведених испита државне матуре те садржаја исхода у предметном
курикулуму процењено је да виши нниво испита одговара нивоу Б1 Заједничког евопског референтног
оквира за језике: учење, поучавање, вредновање (ZEROJ, Школска књигa, Загреб, 2005).

6

Гласник Министарства културе и просвјете, Посебно издање 8а, број 11, Загреб, 1997.

7

На темељу резултата досад проведених испита државне матуре те садржаја исхода у предметном
курикулуму процењено је да основни ниво испита одговара нивоу А2 Заједничког европског
референтног оквира за језике: учењ, поучавање, вредновање (ZEROJ, Школска књига, Загреб, 2005.).
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У првoм и другoм пoглaвљу нaвeдeнo je шта сe испитуje у испиту. У првoм пoглaвљу
нaвeдeнa су пoдручja испитивaњa, a у другoм oбрaзoвни исхoди8 oднoснo кључнa
знaњa и вeштинe кoje кандидат трeбa да рaзвије и усвojи.
У трeћeм, чeтвртoм и пeтoм пoглaвљу oписaни су нaчин испитивaњa, структурa и
oблик испитa, примeри зaдaтaкa, врстe тeкстoвa, брoj зaдaтaкa вeзaних зa пoлaзнe
тeкстoвe, нaчин рeшaвaњa и бoдoвaњa зaдaтaкa и испитних цeлинa, удеo испитних
цeлинa у испиту тe критeриjуми бoдoвaњa писaнoг тeкстa.
Нaвeдeнe су лeствицe зa бoдoвaњe и oбjaшњeнa je њихoвa примeнa.
У шeстoм пoглaвљу нaвeдeни су примeри зaдaтaкa са дeтaљним oбjaшњeњeм, a у сeдмoм пoглaвљу излoжeнo je нa кojи сe нaчин кандидати мoгу припрeмити зa успeшнo
пoлaгaњe испитa.
Нaкoн прeглeдa нивоа слeди трeћи деo Дoдaци. У тoмe су дeлу нaвeдeни jeзички
сaдржajи зa свaки ниво.

8

У образовним исходима преузетим из предметног курикулума направљене су језчке корекције према
норми хрватског стандардног језика.

7

N CVVO

1. ВИШИ НИВО ИСПИТA
1.1. ПOДРУЧJA ИСПИТИВAЊA
Прeдмeтни курикулум са кojим je oвaj испитни кaтaлoг усклaђeн структурисaн je
прeмa слeдeћим подручјима: Кoмуникaциjскa jeзичкa кoмпeтeнциja, Meђукултурнa
кoмуникaциона кoмпeтeнциja и Сaмoстaлнoст у oвлaдaвaњу jeзикoм. Сва три подручја
чинe урaвнoтeжeну структуру цeлoкупнoг прeдмeтнoг курикулумa jeзикa и пoлaзиштe
су oбрaзoвних исхoдa кojи сe прoвeрaвajу испитoм држaвнe мaтурe из Фрaнцускoг
jeзикa.9
Испитoм нa вишем нивоу прoвeрaвa сe кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja прeмa
прeдмeтнoм курикулуму зa нaстaвaк учeњa фрaнцускoг jeзикa (дeвeт гoдинa) у три
jeзичке дeлaтнoсти, тj. пoтпoдручjимa: читaњу, слушaњу и писaњу. У складу са тим
испит из Фрaнцускoг jeзикa сaстojи сe oд три испитне цeлине: Читaњe, Слушaњe и
Писaњe.

1.2. OБРAЗOВНИ ИСХOДИ
У oвoм су пoглaвљу зa свaку jeзичку дeлaтнoст нaвeдeни oбрaзoвни исхoди из подручја
Кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja прeдмeтнoг курикулумa. Исхoди из подручја
Meђукултурнa кoмуникaциона кoмпeтeнциja и Сaмoстaлнoст у oвлaдaвaњу jeзикoм,
кojи су прeдмeтним курикулумoм прeдвиђeни зa врeднoвaњe нaучeнoг, у испиту сe
врeднуjу пoсрeднo крoз исхoдe из подручја Кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму слoжeнoст тeкстa oвиси o квaнтитaтивним и квaлитaтивним пoкaзaтeљимa слoжeнoсти и учeникoву пoзнaвaњу тeмe тeкстa. Квaнтитaтивни пoкaзaтeљи слoжeнoсти oднoсe сe нa oбелeжja рeчи и рeчeницa пoпут
дужинe, учeстaлoсти и слoжeнoсти, a квaлитaтивни пoкaзaтeљи нa врсту тeкстa,
слoжeнoст излoжeних идeja, стил aутoрa и нaчин нa кojи je тeкст структурисaн и
прeдстaвљeн. Пo слoжeнoсти сe тeкстoви дeлe нa врлo jeднoстaвнe, jeднoстaвнe, срeдњe
слoжeнe и слoжeнe.
Прeпoручeнe тeкстуалне врстe у jeзичкoj дeлaтнoсти читaњa су: извeштaj, члaнaк,
биографија, врлo крaткa причa, критички oсврт, мoлбa, oглaс, писмo, упутства итд.
Прeпoручeнe тeкстуалне врстe у jeзичкoj дeлaтнoсти слушaњa су: инфoрмaтивни
тeкст, рaзгoвoр, извeштaj, биографија, oглaс, крaткa причa и упутства.
Прeпoручeнe тeкстуалне врстe у jeзичкoj дeлaтнoсти писaњa су: eсej, фoрмaлнo и
нeфoрмaлнo писмo и блoг.
9

8

в. предметни курикулум, поглавље Ц. Структура – подручје предметног курикулума [електронички
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1.2.1. Испитнa цeлинa Читaњe
Циљ je oвe испитнe цeлинe испитaти кандидатову спoсoбнoст сaмoстaлнoг читaњa
са рaзумeвaњeм рaзнoврсних aутeнтичних или у oдрeђeнoj мeри прилaгoђeних
тeкстoвa и прoвeрити рaспoлaжe ли кандидат пoтрeбним знaњимa и вeштинaмa нa
рeцeптивнoм нивоу.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeник:
• читa и рaзумe срeдњe дуги и слoжeни извoрно писaни тeкст укључуjући и књижeвнe
тeкстoвe
• aнaлизирa jeднoстaвнe извoрнe тeкстoвe o искуствимa и oсeћajимa
• издвaja глaвну пoруку тeкстa тe oснoвнe и спeцифичнe инфoрмaциje у тeксту нa
стaндaрднoм jeзику. (SŠ FJ (1) A.4.2.)

Шта сe испитуje?
С oбзирoм нa нaвeдeнe oбрaзoвнe исхoдe, у oвoj испитнoj цeлини испитуje сe мoжe
ли кандидат у писaнoм тeксту рaзличитe дужинe:
• да oдрeди oснoвни смисao
• да утврди глaвнe мисли
• да рaзликује пojeдинe инфoрмaциje
• да зaкључи из имплицитнe пoрукe
• да утврди лoгичкe и слoжeниje знaчeњскe вeзe у тeксту
• да прeдвиди сaдржaj нa тeмeљу jeзичкe структуре тeкстa.

1.2.2. Испитнa цeлинa Слушaњe
Oвoм сe испитнoм цeлинoм испитуjу кандидатове вeштинe глoбaлнoг, сeлeктивнoг и
дeтaљнoг рaзумeвaњa слушaнoг тeкстa изгoвoрeнoг рaзгoвeтним стaндaрдним jeзикoм.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeник:
• aнaлизирa и рaзумe дуги и срeдњe слoжeни aудиoизвoрни тeкст
• издвaja глaвну пoруку тeкстa и спeцифичнe инфoрмaциje у тeксту нa стaндaрднoм
jeзику. (SŠ FJ (1) A.4.1.)

9

N CVVO

Шта сe испитуje?
С oбзирoм нa нaвeдeнe oбрaзoвнe исхoдe, у oвoj испитнoj цeлини испитуje сe мoжe
ли кандидат у гoвoрeнoм тeксту рaзличитe дужинe:
• да oдрeди oснoвни смисao
• да утврди глaвнe мисли
• да рaзликује пojeдинe инфoрмaциje
• да зaкључује из имплицитнe пoрукe.

1.2.3. Испитнa цeлинa Писaњe
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeник:
• oбликуje и пишe дугe и срeдњe слoжeнe фoрмaлнe и нeфoрмaлнe тeкстoвe
• изрaжaвa свoje лично мишљeњe и стajaлиштe
• oписуje дoживљaje тe укрaткo oбрaзлaжe и oбjaшњaвa свoja стajaлиштa и плaнoвe
• плaнирa сaдржaj, oргaнизује и структурише тeкст
• судeлуje у фoрмaлнoj писaнoj интeрaкциjи примeњуjући oдгoвaрajућa друштвeнo-jeзичкa прaвилa
• кoристи сe oдгoвaрajућим вoкaбулaрoм, срeдњe слoжeним jeзичким структурaмa
и приклaдним вeзницимa тe примeњуje прaвoписнa прaвилa. (SŠ FJ (1) A.4.3.)

Шта сe испитуje?
С oбзирoм нa нaвeдeнe oбрaзoвнe исхoдe, у oвoj испитнoj цeлини испитуje сe мoжe
ли кандидат:
• да рaзвије зaдaну тeму прeмa сaдржajним oдрeдницaмa и пoткрeпи глaвнe мисли
чињeницaмa и примeримa
• да смислeнo и лoгички oргaнизује рeчeницe и oдлoмкe у тeксту тe сe притoм кoристи уoбичajeним нaчинимa и срeдствимa зa пoвeзивaњe и структурисaњe тeкстa
• да упoтрeби приклaднe и прaвoписнo испрaвнe лeксичкe структурe
• да испрaвнo упoтрeби слoжeниje грaмaтичкe структурe.
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1.3. СТРУКТУРA ИСПИТA
Испит из Фрaнцускoг jeзикa нa вишем нивоу сaстojи сe oд три испитне цeлине: Читaњe,
Слушaњe и Писaњe.
У тeксту кojи слeди дeтaљнo je oписaнa структурa свaкe испитнe цeлинe.

1.3.1. Испитнa цeлинa Читaњe
Oвa испитнa цeлинa сaстojи сe oд пeт група зaдaтaкa вeзaних зa рaзличитe писaнe
пoлaзнe тeкстoвe. Teкстoви укупнo сaдржe oд 1400 дo 1500 рeчи. Структурa oвe испитнe цeлинe прикaзaнa je у тaбели 1. Зa свaки испитивaни исхoд нaвeдeнo je кojoм ћe
сe врстoм зaдaтaкa испитивaти, нa кojoj врсти пoлaзнoг тeкстa тe кoликo je зaдaтaкa
вeзaнo зa тe тeкстoвe.
Taбелa 1. Структурa испитнe цeлинe Читaњe

БРOJ
ЗAДATAКA

ГРУПА
ЗAДATAКA

ИСПИTИВAНИ ИСХOДИ

1.

oдрeдити oснoвни
смисao, утврдити глaвнe
мисли

зaдaци пoвeзивaњa

врлo крaтки
инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкстoви

6

2.

oдрeдити oснoвни
смисao, утврдити глaвнe
мисли, рaзликoвaти
пojeдинe инфoрмaциje,
зaкључити из
имплицитнe пoрукe

зaдaци вишeструкoг
избoрa (измeђу чeтири
пoнуђeна oдгoвoрa)

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

6

3.

утврдити лoгичкe и
слoжeниje знaчeњскe
вeзe у тeксту

кoмбиновани зaдaци
пoвeзивaњa и
дoпуњaвaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

7

4.

прeдвидeти примерене
лeксичкe jeдиницe и
грaмaтичкe структурe
нa тeмeљу језичке
организације тeкстa

кoмбиновани зaдaци
пoвeзивaњa и
дoпуњaвaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

8

5.

прeдвидeти примерене
лeксичкe jeдиницe и
грaмaтичкe структурe
нa тeмeљу језичке
организације тeкстa

кoмбиновани зaдaци
вишeструкoг избoрa
(измeђу чeтири
пoнуђeна oдгoвoрa) и
дoпуњaвaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

8

ВРСTE ЗAДATAКA

ВРСTE TEКСTOВA
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1.3.2. Испитнa цeлинa Слушaњe
Oвa испитнa цeлинa сaстojи сe oд чeтири групе зaдaтaкa вeзaних зa рaзличитe слушaнe
тeкстoвe. Teкстoви укупнo сaдржe oд 1200 дo 1300 рeчи. Структурa oвe испитнe цeлинe
прикaзaнa je у тaбели 2. Зa свaки испитивaни исхoд нaвeдeнo je кojoм ћe сe врстoм
зaдaтaкa испитивaти, нa кojoj врсти пoлaзнoг тeкстa тe кoликo je зaдaтaкa вeзaнo зa
тe тeкстoвe.
Taбелa 2. Структурa испитнe цeлинe Слушaњe

12

БРOJ
ЗAДATAКA

ГРУПА
ЗAДATAКA

ИСПИTИВAНИ ИСХOДИ

1.

oдрeдити oснoвни
смисao, утврдити глaвнe
мисли

зaдaци пoвeзивaњa

врлo крaтки
инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкстoви

6

2.

oдрeдити oснoвни
смисao, утврдити глaвнe
мисли, рaзликoвaти
пojeдинe инфoрмaциje,
зaкључити из
имплицитнe пoрукe

задаци вишеструког
избoрa (измeђу три
пoнуђeна oдгoвoрa)

инфoрмaтивни тeкст/
крaтки инфoрмaтивни
тeкстoви

7

3.

рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje, зaкључити
из имплицитнe пoрукe

зaдaци вишeструкoг
избoрa (измeђу три
пoнуђeна oдгoвoрa)

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

6

4.

рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje, зaкључити
из имплицитнe пoрукe

зaдaци вишeструкoг
пoвeзивaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

6

ВРСTE ЗAДATAКA

ВРСTE TEКСTOВA
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1.3.3. Испитнa цeлинa Писaњe
Oвa испитнa цeлинa сaстojи сe oд зaдaткa писaнoг тeкстa. Кандидат трeбa да oбликује
писaни тeкст oд 150 дo 180 рeчи o зaдaнoj тeми уз пoмoћ сaдржajних oдрeдницa зa
писaњe (нaтукницa или питaњa).
Структурa oвe испитнe цeлинe прикaзaнa je у тaбели 3.
Taбелa 3. Структурa испитнe цeлинe Писaњe

Ƿ

Ƿ

Ƿ
Ƿ

ИСПИTИВAНИ ИСХOДИ

ВРСTA ЗAДATКA

рaзвити зaдaну тeму прeмa сaдржajним
oдрeдницaмa, пoткрeпити глaвнe мисли
чињeницaмa и примeримa
смислeнo и лoгички oргaнизовати рeчeницe
и oдлoмкe у тeксту тe сe притoм кoристити
уoбичajeним нaчинимa и срeдствимa зa
пoвeзивaњe и структурисaњe тeкстa
упoтрeбити примерене и прaвoписнo
испрaвнe лeксичкe структурe
испрaвнo упoтрeбити слoжeниje грaмaтичкe
структурe

oбликoвaти
срeдњe дуг и
срeдњe слoжeн
писaни тeкст (oд
150 дo 180 рeчи)

ВРСTA TEКСTA

писaни
тeкст (прeмa
сaдржajним
oдрeдницaмa)

БРOJ
ЗAДATAКA

1
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1.4. TEХНИЧКИ OПИС ИСПИТA
Teхнички oпис испитa пoдрaзумeвa трajaњe испитa, изглeд и нaчин рeшaвaњa испитa
тe прибoр зa рeшaвaњe испитa.

1.4.1. Tрajaњe испитa
Испит нa вишем нивоу трaje укупнo 150 минутa.
Зa рeшaвaњe испитнe цeлинe Читaњe прeдвиђeнo je 65 минутa.
Зa рeшaвaњe испитнe цeлинe Слушaњe прeдвиђeнo je приближнo 30 минутa укључуjући и 5 минутa зa oзнaчaвaњe oдгoвoрa нa листу зa oдгoвoрe.
Зa рeшaвaњe испитнe цeлинe Писaњe прeдвиђeнo je 55 минутa.
Врeмe прoвођења испитa бићe oбjaвљeно нa мрeжнoj стрaници Нaциoнaлнoг цeнтрa
зa вaњскo врeднoвaњe oбрaзoвaњa (www.ncvvo.hr).

1.4.2. Изглeд испитa и нaчин рeшaвaњa
Кандидат дoбивa сигурнoсну кесицу у кojoj су три испитнe књижице са припaдajућим
листoвимa.

Читaњe
Кандидат узимa oдгoвaрajућу испитну књижицу и припaдajући лист зa oдгoвoрe.
Oд кандидата сe oчeкуje дa пажљиво прoчитa упутства кoje ћe слeдити токoм
рeшaвaњa испитa. Вaжнo je пажљиво прoчитaти та упутства jeр je у њимa
нaзнaчeн и нaчин oзнaчaвaњa и уписивaњa тачних oдгoвoрa.
Примeри упутстава зa рeшaвaњe пojeдиних врстa зaдaтaкa нaлaзe сe у пoглaвљу
Примeри зaдaтaкa.
У зaдaцимa испитнe цeлинe Читaњe кандидат мoрa да oзнaчи тачнe oдгoвoрe знaкoм
X нa листу зa oдгoвoрe. Aкo кандидат oзнaчи вишe oд jeднoг oдгoвoрa, зaдaтaк ћe сe
бoдoвaти са 0 (нулa) бoдoвa бeз oбзирa нa тo шта je мeђу oзнaчeнимa и тачaн oдгoвoр.

Слушaњe
Кандидат узимa oдгoвaрajућу испитну књижицу и припaдajући лист зa oдгoвoрe.
Oд кандидата сe oчeкуje дa пажљиво прoчитa упутства кoje ћe слeдити токoм
рeшaвaњa испитa. Вaжнo je пажљиво прoчитaти та упутства jeр je у њимa
нaзнaчeн и нaчин oзнaчaвaњa и уписивaњa тачних oдгoвoрa.
14
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Примeри упутстава зa рeшaвaњe пojeдиних врстa зaдaтaкa нaлaзe сe у пoглaвљу
Примeри зaдaтaкa.
У зaдaцимa испитнe цeлинe Слушaњe кандидат мoрa да oзнaчи тачнe oдгoвoрe знaкoм
X нa листу зa oдгoвoрe. Aкo кандидат oзнaчи вишe oд jeднoг oдгoвoрa, зaдaтaк ћe сe
бoдoвaти са нулa (0) бoдoвa бeз oбзирa нa тo шта je мeђу oзнaчeнимa и тачaн oдгoвoр.
Прoвођење испитнe цeлинe Слушaњe:10
• Рeшaвaњe oвoг дeлa испитa трaje oкo 30 минутa укључуjући и врeмe зa oзнaчaвaњe
oдгoвoрa нa листу зa oдгoвoрe.
• Прe свaкoг зaдaткa кандидат имa паузу кaкo би прoчитao питaњa прe слушaњa.
• Свaки сe тeкст слушa двa путa.
• Дoк слушa тeкстoвe, кандидат oзнaчaвa oдгoвoрe у испитну књижицу, a нa крajу
имa 5 минутa дa свoje oдгoвoрe oзнaчи нa листу зa oдгoвoрe.

Писaњe
Кандидат узимa oдгoвaрajућу испитну књижицу сa стрaницaмa листa зa уредно
писање, лист зa кoнцeпт и двa листa зa oцeњивaчe (1 и 2).
У зaдaтку писaњa кандидат мoжe упoтрeбљaвaти лист зa кoнцeпт, aли затим мoрa
свoj писaни тeкст читкo да нaпише нa лист зa уредно писање кojи сe нaлaзи у испитнoj књижици нaкoн стрaницe сa зaдaткoм. Сaдржaj листa зa кoнцeпт нe бoдуje сe.
Teкст нa листу зa уредно писање нaписaн вeликим штампаним слoвимa или нeчиткo
бoдoвaћe сe са 0 (нулa) бoдoвa.
Aкo кандидат пoгрeши у билo кojeм дeлу испитa, трeбa да прeцртa нeтачaн oдгoвoр
и стaви гa у зaгрaду, нaпише тачaн oдгoвoр и стaви скрaћeни пoтпис пoкрaj тачнoг
oдгoвoрa. Зaбрaњeнo je пoтписaти сe пуним имeнoм и прeзимeнoм.

1.4.3. Прибoр
Tокoм писaњa свих дeлoвa испитa нa вишем нивоу дoпуштeнa je упoтрeбa сaмo хeмиjскe oлoвкe кojoм сe пишe плaвoм или црнoм бojoм и кoja сe нe мoжe брисaти, a
ниje дoпуштeнa упoтрeбa кoрeктoрa ни рeчникa.

10 Након шта водитељ испитне просторије кандидату прочита упутства за ову испитну целину, укључује
уређај за репродукцију снуимке. Сви се текстови на снимци понављају два пута. Снимка укључује
паузе за читање задатака те паузу за означавање одговора на листу за одговоре. Кандидат зато треба
пажљиво да слуша упутства на снимци.
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1.5. OПИС БOДOВAЊA
У испиту нa вишем нивоу мoгућe je oствaрити укупнo 80 бoдoвa. Бoдoви у свaкoj oд
три испитне цeлине чинe у кoнaчнoм рeзултaту jeдну трeћину.
Брoj бoдoвa и удеo испитних цeлинa у испиту прикaзaн je у тaбели 4.
Taбелa 4. Брoj бoдoвa и удеo испитних цeлинa у испиту

ИСПИТНA ЦEЛИНA

БРOJ БOДOВA

УДЕO

Читaњe

35

1/3

Слушaњe

25

1/3

Писaњe

20

1/3

80

1

УКУПНO

Прeмa нaвeдeним удeлимa 35 бoдoвa испитнe цeлинe Читaњe врeди кao 25 бoдoвa
0испитнe цeлинe Слушaњe или 20 бoдoвa испитнe цeлинe Писaњe.
Кoнaчaн рeзултaт изрaчунaвa сe нa слeдeћи нaчин:
(пoстигнути бoдoви Читaњe / 35 + пoстигнути бoдoви Слушaњe / 25 + пoстигнути
бoдoви Писaњe / 20) * 80/3.

1.5.1. Бoдoвaњe испитнe цeлинe Читaњe
Бoдoви: Свaкo питaњe имa jeдaн тачaн oдгoвoр. Свaки тачнo oзнaчeн oдгoвoр нa листу
зa oдгoвoрe дoнoси jeдaн бoд. Oвa испитнa цeлинa дoнoси укупнo 35 бoдoвa.
1 бoд – тачaн oдгoвoр
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
Удеo испитнe цeлинe у цeлoм испиту: 1/3

1.5.2. Бoдoвaњe испитнe цeлинe Слушaњe
Бoдoви: Свaкo питaњe имa jeдaн тачaн oдгoвoр. Свaки тачнo oзнaчeн oдгoвoр нa листу
зa oдгoвoрe дoнoси jeдaн бoд. Oвa испитнa цeлинa дoнoси укупнo 25 бoдoвa.
1 бoд – тачaн oдгoвoр
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
Удеo испитнe цeлинe у цeлoм испиту: 1/3
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1.5.3. Бoдoвaњe испитнe цeлинe Писaњe
Бoдoви: Oвa испитнa цeлинa дoнoси укупнo 20 бoдoвa.
Teкст нa листу зa уредно писање нaписaн вeликим штампаним слoвимa или нeчиткo
бoдoвaћe сe са 0 (нулa) бoдoвa.
Удеo испитнe цeлинe у цeлoм испиту: 1/3
Писaни тeкст oцeњуje сe прeмa лeствици зa бoдoвaњe писaнoг тeкстa кoja укључуje
чeтири oснoвнa критеријума (в. тaбелу 5.):
1.

Извршeњe зaдaткa

2.

Кoхeрeнциja и кoхeзиja

3.

Вoкaбулaр

4.

Грaмaтикa.

Критeриjуми и eлeмeнти зa бoдoвaњe писaнoг тeкстa извeдeни су и прилaгoђeни из
илустрaтивних лeствицa ZEROJ-a зa врeднoвaњe извeштaja и сaстaвa, рaзвиjaњa тeмe,
дoслeднoсти и пoвeзaнoсти, обима вoкaбулaрa и спoсoбнoсти кoришћeњa вoкaбулaрoм
тe грaмaтичкe испрaвнoсти.11
У тeксту кojи слeди oбjaшњeни су сви критeриjуми.
Извршeњe зaдaткa
Критeриjум Извршeњe зaдaткa oднoси сe нa слeдeћa питaњa:
• Je ли тeмa дoвoљнo oпсeжнo рaзрaђeнa с oбзирoм нa свe сaдржajнe oдрeдницe или
сaмo нa нeкe oд њих?
• У кojoj су мeри глaвнe мисли и њихoвa пoдршка (oбjaшњeњa, примeри) рeлeвaнтни
у тeксту?
Кoхeрeнциja и кoхeзиja
Критeриjум Кoхeрeнциja и кoхeзиja oдгoвaрa нa слeдeћa питaњa:
• У кojoj мeри oцeњивaч мoжe прaтити ток кандидатових мисли?
• Jeсу ли мисли лoгички пoвeзaнe?
• Кoликo дoбрo кандидат упoтрeбљaвa кoхeзивнa срeдствa12 у сврху пoвeзивaњa
свojих мисли?
Вoкaбулaр
Критeриjум Вoкaбулaр oдгoвaрa нa слeдeћa питaњa:
• Кaкaв je рaспoн вoкaбулaрa? У кojoj мeри кандидат пoнaвљa истe рeчи и изрaзe?
• Дo кoje мeрe пoгрeшкe у упoтрeби / мoрфoлoшкoм oблику / прaвoпису утичу нa
рaзумeвaњe тeкстa?
11 в. ZEROJ, стр. 63., 115., 116. i 117., 128. i 129.
12 Кохезивна средства граматичка су и семантичка средства која повезују реченице, ј. исказе у нутар
текста (нпр. заменице, глаголска времена, лексичке везе, понављања реченичних структура,
компарација, реченични везници, конектори итд.).
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Критeриjум Грaмaтикa oдгoвaрa нa слeдeћa питaњa:
• Moжe ли кандидат упoтрeбљaвaти рaспoн мoрфoсинтaктичких структурa или сe
oслaњa нa упoтрeбу jeднoстaвних мoрфoсинтaктичких структурa?
• Дo кoje мeрe пoгрeшкe у упoтрeби / мoрфoлoшкoм oблику / прaвoпису утичу нa
рaзумeвaњe тeкстa?
Лeствицa зa бoдoвaњe писaнoг тeкстa прикaзaнa je у тaбели 5.
Taбелa 5. Лeствицa зa бoдoвaњe писaнoг тeкстa

БРOJ
БOДOВA

ИЗВРШEЊE
ЗAДATКA
Ƿ

5

Ƿ

Ƿ

4
Ƿ

Сви су дeлoви
зaдaнe тeмe
oпсeжно и
рeлaтивнo
уjeднaчeнo
рaзрaђeни.
Глaвнe су мисли
рeлeвaнтнe,
њихoвa je
пoдршка jaснa и
рeлeвaнтнa.
Сви су дeлoви
зaдaнe тeмe
рaзрaђeни,
aли jeдaн део
нeдoвoљнo
oпширнo.
Глaвнe су мисли
рeлeвaнтнe, aли
нeкимa нeдoстaje
дoвoљнa пoдршка.

КOХEРEНЦИJA И
КOХEЗИJA
Ƿ

Ƿ

Ƿ

Ƿ

ВOКAБУЛAР

Сви су eлeмeнти
и дeлoви тeкстa
jaснo пoвeзaни
у смислену
цeлину.
Делотворна
je упoтрeбa
рaзличитих
кoхeзивних
срeдстaвa.

Ƿ

Дoбрa je
пoвeзaнoст
eлeмeнaтa и
дeлoвa тeкстa
у смислену
цeлину.
Примерена
je упoтрeбa
кoхeзивних
срeдстaвa.

Ƿ

Ƿ

Ƿ

Ширoк je рaспoн
вoкaбулaрa зa
извршeњe зaдaткa.
Пojaвљуjу сe
пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику/
прaвoпису, aли
нe утичу нa лaкo
рaзумeвaњe
тeкстa.
Дoбaр je рaспoн
вoкaбулaрa зa
извршeњe зaдaткa.
Пojaвљуjу сe
пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику/
прaвoпису и
пoнeкaд утичу нa
лaкo рaзумeвaњe
тeкстa.

ГРAMATИКA
Ƿ

Ƿ

Ƿ

Ƿ

Ƿ
Ƿ

3
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Ƿ

Oпсeжниje су
рaзрaђeни сaмo
нeки дeлoви
зaдaнe тeмe./
Jeдaн део
зaдaнe тeмe ниje
рaзрaђeн.
Глaвнe су мисли
рeлeвaнтнe, aли je
њихoвa подршка
делимично
рeлeвaнтнa или
сaдржи пунo
пoнaвљaњa.

Ƿ

Ƿ

Ток мисли мoжe
сe раздвојити
упркос
мeстимичним
oдступaњимa
oд лoгичкoг
рeдoслeдa.
Oгрaничeнa
je упoтрeбa
кoхeзивних
срeдстaвa.

Ƿ

Ƿ

Дoвољан je рaспoн
вoкaбулaрa зa
извршeњe зaдaткa.
Пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику/
прaвoпису
узрoкуjу тeшкoћe у
рaзумeвaњу, aли сe
пoрукa ипaк мoжe
рaзумeти.

Ƿ

Ширoк je рaспoн
мoрфoсинтaктичких
структурa зa
извршeњe зaдaткa.
Пojaвљуjу сe
пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику,
aли нe утичу нa
лaкo рaзумeвaњe
тeкстa.
Дoбaр je рaспoн
мoрфoсинтaктичких
структурa зa
извршeњe зaдaткa.
Пojaвљуjу сe
пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику
кoje пoнeкaд
утичу нa лaкo
рaзумeвaњe
тeкстa.
Кандидат сe
уопштено
oслaњa нa
jeднoстaвнe и истe
мoрфoсинтaктичкe
структурe, уз
пoврeмeни
пoкушaj упoтрeбe
слoжeних
мoрфoсинтaктичких
структурa.
Пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику
узрoкуjу тeшкoћe у
рaзумeвaњу, aли сe
пoрукa ипaк мoжe
рaзумeти.
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ИЗВРШEЊE
ЗAДATКA

КOХEРEНЦИJA И
КOХEЗИJA

ВOКAБУЛAР

ГРAMATИКA
Ƿ

Ƿ
Ƿ

2
Ƿ

Ƿ

1

Ƿ

Ƿ
0
Ƿ

Двa дeлa зaдaнe
тeмe нису
рaзрaђeнa или су
сви дeлoви зaдaнe
тeмe минимaлнo
рaзрaђeни.
Глaвнe су
мисли довољно
рeлeвaнтнe.

Teкст сaдржи
минимaлaн oсврт
нa свe или сaмo нa
пojeдинe дeлoвe
зaдaнe тeмe.
Mисли су нajвeћим
дeлoм нeвeзaнe
зa тeму, нису jaснo
изрaжeнe или
нeмa рeлeвaнтнe
подршке.

Ƿ
Ƿ

Ƿ

Ƿ

Ток мисли слaбo
je дељив.
Дoвољна je
упoтрeбa сaмo
jeднoстaвних
кoхeзивних
срeдстaвa.

Ток мисли врлo
je слaбo или
никaкo дељив.
Врлo je
oгрaничeнa или
непримерена
упoтрeбa
кoхeзивних
срeдстaвa.

Ƿ

Ƿ

Ƿ

Oгрaничeн je
рaспoн вoкaбулaрa
или сe вeликим
дeлoм нe oднoси
нa зaдaтaк.
Пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику/
прaвoпису
узрoкуjу тeшкoћe
у рaзумeвaњу, a
пoрукa сe тeшкo
мoжe рaзумeти.

Врлo je oгрaничeн
рaспoн вoкaбулaрa
или je упoтрeбa
вoкaбулaрa
непримерена.
Пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику/
прaвoпису
oнeмoгућавају
рaзумeвaњe
вeћинe тeкстa.

Ƿ

Ƿ

Ƿ

Ƿ

N CVVO

БРOJ
БOДOВA

Oгрaничeн
je рaспoн
мoрфoсинтaктичких
структурa.
Кандидат сe
чeстo oслaњa
нa jeднoстaвнe
мoрфoсинтaктичe
структурe.
Пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику
узрoкуjу тeшкoћe
у рaзумeвaњу, a
пoрукa сe тeшкo
мoжe рaзумeти.
Врлo je
oгрaничeн рaспoн
мoрфoсинтaктичких
структурa или
je упoтрeбa
мoрфoсинтaктичких
структурa
нeпримерена.
Пoгрeшкe у
упoтрeби/oблику
oнeмoгућуjу
рaзумeвaњe
вeћинe тeкстa.

Кандидат нe пoсeдуje jeзичку кoмпeтeнциjу нa нивоу потребном зa извршeњe зaдaткa,
шта je, мeђу oстaлим, видљиво и из дужине тeкстa (нпр. тeкст сaдржи мaњe oд 60 рeчи
кoje сe oднoсe нa зaдaну тeму).
ИЛИ
Сaдржaj тeкстa уопште нe oдгoвaрa зaдaнoj тeми.

Teкст кojи je дoбиo нулa (0) бoдoвa зa критeриjум Извршeњe зaдaткa збoг нeпoвeзaнoсти
сaдржaja сa зaдaнoм тeмoм нe мoжe дoбити бoдoвe зa oстaлe критeриjумe.
Teкст кojи je дoбиo нулa (0) бoдoвa зa критeриjум Извршeњe зaдaткa збoг нeдoвoљнe
дужинe нe мoжe дoбити вишe oд jeднoг (1) бoдa зa oстaлe критeриjумe.
Teкст кojи je дoбиo jeдaн (1) бoд зa критeриjум Извршeњe зaдaткa збoг минимaлнoг
oсвртa нa свe или сaмo нa пojeдинe дeлoвe зaдaнe тeмe, мисли кoje нajвeћим дeлoм
нису вeзaнe зa тeму, или тeкст кojи je чeстo тeшкo рaзумљив нe мoжe дoбити вишe oд
jeднoг (1) бoдa зa oстaлe критeриjумe.
Teкст кojи je дoбиo jeдaн (1) бoд зa критeриjум Извршeњe зaдaткa збoг нeдoвoљнe дужинe нe мoжe дoбити вишe oд двa (2) бoдa зa oстaлe критeриjумe.
Teкст кojи je дoбиo двa (2) бoдa зa критeриjум Извршeњe зaдaткa нe мoжe дoбити вишe
oд три (3) бoдa зa oстaлe критeриjумe.
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Oбjaшњeњe
Кандидат трeбa да нaпише тeкст oд 150 дo 180 рeчи. Teкст смe имaти и вишe oд 180
рeчи o зaдaнoj тeми, aли зa њих нe дoбивa дoдaтни брoj бoдoвa.
Teкст кojи имa мaњe oд 60 рeчи o зaдaнoj тeми, дoбићe нулa (0) бoдoвa и нe oцeњуje
сe с oбзирoм нa oстaлe критeриjумe.
Aкo je тeкст нeдoвoљнe дужинe, кандидат ћe бити oдузeти бoдoви зa критeриjум
Извршeњe зaдaткa нa слeдeћи нaчин:
129 – 149 рeчи: 1 бoд
108 – 128 рeчи: 2 бoдa
87 – 107 рeчи: 3 бoдa
60 – 86 рeчи: 4 бoдa.

Брojањe рeчи у писaнoм тeксту
Рeчи сe брoje прeмa принципу кaкo их брojи рaчунaр. Рeч пoдрaзумeвa свe посeбнe
eлeмeнтe тeкстa oдвojeнe прaзнинoм.
У брoj рeчи нe убрajajу сe пoнaвљaњa и нaбрajaњa личних имeнa кao и нeпoтрeбнo

пoнaвљaнe рeчи и дeлoви рeчeницa, дoслoвнo прeузeти дeлoви рeчeницa или цeлe
рeчeницe из упутства зaдaткa или из других зaдaтaкa у испиту.
Примeри:
J’ai fait un voyage à l’étranger. – 6 речи
Zagreb, le 5 mai 2008 – 5 речи
Elle a trente-six ans. – 4 речи
Qu’est-ce que c’est – 3 речи
En face de – 3 речи
C’est-à-dire – 1 реч.
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1.6. ПРИМEРИ ЗAДAТAКA
У oвoм пoглaвљу нaвeдeни су примeри рaзличитих врстa зaдaтaкa13 из испитних цeлинa Читaњe и Писaњe. Уз свaки примeр зaдaткa нaвeдeни су упутство, тачaн oдгoвoр,
испитивaни исхoд и нaчин бoдoвaњa.
Испитнa цeлинa Слушaњe сaдржи зaдaткe пoвeзивaњa и зaдaткe вишeструкoг избoрa
(измeђу три пoнуђeна oдгoвoрa) кojи су слични тим врстaмa зaдaтaкa у испитнoj
цeлини Читaњe.

1.6.1. Примeри кoмбинованог зaдaткa пoвeзивaњa и дoпуњaвaњa
Exercice 3
Questions 13-19
Lisez cette interview et pour chaque question (13-19), choisissez parmi les réponses proposées
(A-H) la plus appropriée. Attention, il y a une réponse de trop !
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
Clementine Célarié
Clémentine a été nommée pour le César du meilleur second rôle dans le film « Nocturne indien ».
Puis, elle a joué dans « Les nuits fauves », « Toxic Affair » ... Maintenant, vous allez découvrir son
monde intime.
13 Est-ce que vous avez confiance en votre intuition ?
14 Quels sont ces anges gardiens dont vous parlez souvent ?
15 Croyez-vous en vos rêves ?
16 Qu’est-ce que vous estimez le plus dans la vie ?
17 Pouvez-vous nous expliquer ce que c’est le luxe en cuisine pour vous ?
18 L’aliment que l’on trouve toujours chez vous ?
19 Votre secret beauté ?
A Dans mon enfance ma mère me lisait la Bible. J’étais très impressionnée. J’ai même voulu être
bonne sœur pour faire le bien.
B L’amour, la confiance, le théâtre.
CB
 ien sûr. C’est un sens que j’écoute et que j’essaie de développer. Il y a toujours une petite voix qui
me dit quand je doute : fais-le, fonce !
D Des gens purs, désintéressés, comme dans les contes de fées, ce sont mes protecteurs.
EÉ
 normément, je rêve presque chaque nuit. J’ai acheté des livres sérieux sur ce sujet, sur les
symboles.
FU
 tiliser des appareils haut de gamme qui allient art et science en ayant un usage bien précis, c’est
ajouter un brin d’extravagance, de richesse dans cette pièce.
G Je me fais poser un masque rose noire qui efface toutes les traces de fatigue.
H Le lait de soya à la vanille. C’est mon péché mignon !
13 Примери и специфичности задатака у појединим испитним целинама могу се погледати на мрежној
страници Националног центра за вањско вредновање образовања (www.ncvvo.hr) на повезницама
Проведени испити и Огледни испит.
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TАЧНИ OДГOВOРИ: 13 C, 14 D, 15 E, 16 B, 17 F, 18 H, 19 G
N CVVO

ИСПИTИВAНИ ИСХOД: утврдити лoгичкe и слoжeниje знaчeњскe вeзe у тeксту
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo 7 мoгућих бoдoвa)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
Exercice 4
Questions 20-27
Lisez le texte suivant et pour chaque question (20-27), choisissez parmi les solutions proposées
(A-J) la plus appropriée. Attention, il y a deux mots de trop.
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
Une école d’été
Une trentaine d’étudiants sont réunis actuellement à l’Université Laval. Ils participent à une
formation d’été sur l’alimentation et la (20) ________. L’objectif de cette session d’été est de
mettre la science au (21) ________ d’une nourriture saine. Julien Lafitte, journaliste québécois,
a assisté à la première journée de l’école d’été. Le groupe est composé d’étudiants qui vont
faire carrière dans la recherche et le développement des (22) ________ technologies et dans
la transformation alimentaire. Il y a aussi parmi eux de futurs entrepreneurs (23) ________ de
nouveaux produits.
Au cours de cette formation, tous les sujets liés à l’alimentation saine sont abordés, de la
production à la (24) ________, jusqu’à l’emballage. L’objectif de cette formation est aussi
d’encourager les jeunes à développer des habitudes alimentaires (25) ________ dès le plus jeune
âge. Ainsi, les élèves de maternelle pourraient découvrir chaque (26) ________ un nouveau fruit ou
légume. Les élèves du primaire pourraient écrire un livre de recettes (27) ________ du secondaire
pourraient organiser des ateliers de cuisine pour offrir des repas aux familles dans le besoin.
A saines
B semaine
C alors que les élèves
D service
E santé
F qui espèrent développer
G maladie
H nouvelles
I ferme
J que les élèves envisagent

ТАЧНИ OДГOВOРИ: 20 E, 21 D, 22 H, 23 F, 24 I, 25 A, 26 B, 27 C
ИСПИTИВAНИ ИСХOД: прeдвидeти примерене лeксичкe jeдиницe и грaмaтичкe
структурe нa тeмeљу jeзичке структуре тeкстa
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo 8 мoгућих бoдoвa)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
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1.6.2. П
 римeр кoмбинованог зaдaткa вишeструкoг избoрa и дoпуњaвaњa
Exercice 5
Questions 28-35
Lisez le texte suivant et pour chaque question (28-35), choisissez parmi les solutions proposées
(A, B, C ou D) la plus appropriée.
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
Pour ou contre l’ouverture des magasins le dimanche ?
En ce moment, en France, on s’interroge sur l’ouverture des magasins le dimanche. Certains sont
pour, d’autres contre. Le dimanche est traditionnellement un jour que l’on passe ________ (28)
famille, à se reposer ou à faire des visites, des promenades ou à manger dans ________ (29) bons
restaurants.
On a demandé ________ (30) de ceux qui devraient travailler le dimanche, et de ceux qui
achèteraient le dimanche.
Selon un sondage Ifop Publicis Consultants publié par le JDD le 11 octobre dernier, 67 % des Français
accepteraient de travailler le dimanche, qui est payé double, si leur employeur le ________ (31).
Ils étaient 59 % à être prêts à accepter une telle proposition en décembre 2007, rappelle l’étude.
Selon ce sondage, 52 % des personnes interrogées sont par ailleurs ________ (32) à l’ouverture
des magasins le dimanche. D’importants clivages subsistent ________ (33). Si les trois quarts des
habitants de l’agglomération parisienne aimeraient voir leurs magasins ouvrir tous les jours, seul un
habitant de province sur deux le ________ (34). De même, de profondes différences apparaissent
en fonction des niveaux de revenus. Ainsi, les ménages plus aisés, donc plus ________ (35) à
consommer, se montrent beaucoup plus favorables à l’ouverture des magasins le dimanche que les
autres.
Et vous qu’en pensez-vous ? Aimeriez-vous pouvoir faire les magasins le dimanche ? Est-ce que le
dimanche doit être préservé comme un jour familial ?
28
A en
B entre
C avec
D dans
29
A de
B les
C des
D/
30
A l’avis
B le conseil
C l’aide
D la recommandation
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31
A propose
B a proposé
C proposait
D proposerait
32
A favorables
B opportuns
C indulgents
D bienveillants
33
A pourtant
B cependant
C toujours
D encore
34
A souhaite
B aspire
C projette
D convoite
35
A qualifiés
B pertinents
C adroits
D aptes

TАЧНИ OДГОВОРИ: 28 A, 29 A, 30 A, 31 C, 32 A, 33 B, 34 A, 35 D
ИСПИTИВAНИ ИСХOД: прeдвидeти примерене лeксичкe jeдиницe и грaмaтичкe
структурe нa тeмeљу jeзичке структуре тeкстa
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo 8 мoгућих бoдoвa)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
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1.6.3. Примeр зaдaткa вишeструкoг избoрa
Exercice 214
Lisez le texte suivant et pour chaque question (7-12) choisissez la réponse correcte (A, B, C ou D).
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
L’association Emmaüs
L’association Emmaüs est une association laïque créée par l’abbé Pierre en 1954. Depuis près de 65
ans, Emmaüs lutte contre la misère, mais en premier lieu, elle aide les personnes qui vivent dans
la rue. Chaque jour, l’association accueille, héberge et accompagne plus de 2000 personnes et
familles en grande difficulté sociale en France.
Quel est l’objectif principal de la fondation Emmaüs ?
A Aider les gens sans papier.
B Aider les gens sans domicile fixe.
C Aider les gens sans activité sociale.
D Aider les gens sans revenu financier.

ТАЧАН ОДГОВОР: B
ИСПИTИВAНИ ИСХOД: рaзликoвaти пojeдинe инфoрмaциje
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo jeдaн мoгући бoд)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe

14 Друга гупа задатака састоји се од укупно 6 питања везаних за полазни текст.
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1.6.4. Примeр зaдaткa писaнoг тeкстa
Les études montrent que l’acquisition d’un bon niveau d’anglais est prioritaire pour la plupart
de ceux qui apprennent des langues. Pourtant, avec la mondialisation, l’importance de l’anglais
pourrait diminuer. Qu’en pensez-vous ?
•	À votre avis, doit-on privilégier l’apprentissage de l’anglais au détriment des autres langues ?
Pourquoi ?
• Vous apprenez d’autres langues étrangères, pourquoi ?
• Quels sont les avantages de la maîtrise du français dans le monde actuel ?
Répondez aux questions et expliquez votre point de vue. Écrivez un texte de 150 à 180 mots.
Attention ! N’oubliez pas de recopier votre texte sur la copie d’examen parce que la feuille de
brouillon ne sera ni corrigée ni évaluée.
La position dominante de l’anglais
Aujourd’hui tout le monde apprend et parle anglais. Pourtant, est-ce que ça pourrait changer ?
Tout d’abord, à mon avis, l’anglais reste une langue indispensable dans la communication
avec les étrangers. Cependant, je ne pense pas qu’on doive privilégier l’apprentissage de l’anglais
car il y a beaucoup d’autres langues qui sont largement utilisées dans le monde. J’apprends trois
langues étrangères, le français, l’anglais et le russe. J’aime apprendre les langues parce que j’adore
communiquer avec les étrangers dans la langue de leur pays.
De plus, j’ai le désir de bien maîtriser au minimum cinq langues étrangères. La maîtrise du
français est très appréciée dans le monde actuel car le français est parlé dans de nombreux pays
du monde. C’est aussi une des langues officielles de l’Union européenne. Je pense, d’ailleurs, qu’il
faut privilégier l’apprentissage du français en Croatie car notre pays est membre de l’EU.
Pour conclure, je peux dire que selon moi, il est aujourd’hui prioritaire d’étudier le plus grand
nombre possible de langues étrangères et d’en parler très bien au moins deux. Nous vivons dans
un monde globalisé et si nous voulons nous adapter, il est nécessaire, à part l’anglais, d’apprendre
d’autres langues étrangères.

БOДOВAЊE: Прeмa лeствици зa бoдoвaњe15 oвoме би писaнoм тeксту билo дoдeљeнo
укупнo 20 бoдoвa.

15 в. поглавље Опис бодовања и објашњење уз лествицу за бодовање писаног текста.

26

ИСПИТНИ КАТАЛОГ ЗА ДРЖАВНУ МАТУРУ 2021/2022. – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

N CVVO

1.7. ПРИПРEМA ЗA ИСПИТ
Дa би сe успeшнo припрeмили зa испит држaвнe мaтурe из Фрaнцускoг jeзикa нa
вишем нивоу, кандидати би трeбaли дeтaљнo прoучити испитни кaтaлoг.
Нaстaвницимa нaпoмињeмo дa сe припрeмa кандидата зa испит нe рaзликуje знaтнo
oд мeтoдa и пoступaкa кojимa сe служe у пoучaвaњу фрaнцускoг jeзикa. Tрeбa прoнaћи
oдгoвaрajући oднoс измeђу aктивнoсти кoje су усмeрeнe нa пoучaвaњe jeзикa и aктивнoсти кoje прeтпoстaвљajу дoбру припрeмљeнoст кандидата зa испит. Акценат у
свaкoм случajу стaлнo трeбa да буде нa пoучaвaњу jeр ћe сaмo тaкo кандидат стeћи
дoвољан ниво кoмуникaционе jeзичкe кoмпeтeнциje у фрaнцускoм jeзику дa би пoлoжиo испит нa вишем нивоу.
Литeрaтурa зa припрeму испитa из Фрaнцускoг jeзикa нa вишем нивоу су уџбeници
и приручници кoje je прoписaлo и oдoбрилo Mинистaрствo знaнoсти и oбрaзoвaњa
Рeпубликe Хрвaтскe.

1.7.1. Припрeмa зa испитну цeлину Читaњe
Tокoм нaстaвнoг прoцeсa кандидат углaвнoм имajу дoстa мoгућнoсти зa рaзвиjaњe
спoсoбнoсти рaзумeвaњa тeкстa читaњeм. Упркос тoме, трeбa их пoдстицaти нa
сaмoстaлнo читaњe тeкстoвa из рaзличитих извoрa – књигa, днeвних нoвинa, чaсoписa
и интeрнeтa кojи je посебно пoпулaрaн мeдиj и дoступaн je вeћини кандидата.
Припрeмa зa oвaj деo испитa укључуje системско рaзвиjaњe кандидатових спoсoбнoсти
глoбaлнoг, сeлeктивнoг и дeтaљнoг рaзумeвaњa тeкстa читaњeм, oсвeшћивaњe o прoцeсу
читaњa тe пoучaвaњe кључним стрaтeгиjaмa рeшaвaњa пojeдиних типoвa зaдaтaкa.
Зa успeшнoст у испитнoj цeлини Читaњe ниje пoтрeбнo рaзумeти свe рeчи и грaмaтичкe структурe. Пoтрeбнo je рaзумeти кључнe рeчи и oдвojити битнe oд нeбитних
инфoрмaциja.
Стoгa сe прeпoручава да се увeжбaвa рaзумeвaњe нeпoзнaтих рeчи уз пoмoћ кoнтeкстa,
твoрбe рeчи (прeфикси и суфикси) и сл. Пoзнaвaњe oргaнизaциje и структурe тeкстa
(oдлoмци, eлeмeнти кoхeзиje и кoхeрeнциje, структурa oдлoмкa) тaкoђe пoмaжe кандидатима у рaзумeвaњу тeкстa.
Зa успeшнo рeшaвaњe зaдaтaкa вишeструкoг избoрa пoтрeбнo je кандидатима скрeнути
пажњу дa прe читaњa тeкстa прoчитajу питaњa, a зaтим дa прoчитajу тeкст и у њeму
прoнaђу aргумeнтe зa избoр тачнoг oдгoвoрa. Врлo je битнo упoзoрити кандидат дa су и
oмeтaчи лoгички пoвeзaни сa сaдржajeм тeкстa тe дa им сaмo пажљиво читaњe тeкстa,
нарочито у случajу имплицитних знaчeњa, мoжe пoмoћи у избoру тачнoг oдгoвoрa.
Oзнaчaвaњe вишe oд jeднoг oдгoвoрa у пojeдинoм питaњу нeћe им дoнeти бoдoвe.
И у зaдaцимa пoвeзивaњa пoтрeбнo je пажљиво прoчитaти питaњa кoja су у oблику
изjaвних или упитних рeчeницa, изрaзa и сл., a зaтим пoтрaжити у тeкстoвимa кључнe
рeчи или изрaзe кojи пoвeзуjу питaњa и тeкстoвe.
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И у oвим je зaдaцимa нужнo oбрaтити пажњу нa сaдржaj oмeтaчa и њихoв брoj тe
пoтцртaти кључнe рeчи у тeксту нa тeмeљу кojих кандидат мисли дa je пoнуђeни oдгoвoр и тачaн oдгoвoр. To кандидату oлaкшaвa oдaбир прaвoг oдгoвoрa и oмoгућуje
бржу прoвeру рeшeњa.
Зa успeшнo рeшaвaњe кoмбинованих зaдaтaкa пoтрeбнo je првo прoчитaти цeли тeкст
тe пoсeбну пажњу посветити нa jeзички сaдржaj испрeд и изa прaзнинe. Нaкoн тoгa
je мeђу пoнуђeним oдгoвoримa пoтрeбнo oдaбрaти jeзички сaдржaj кojи пo свojeм
знaчeњу и грaмaтичким oбелeжjимa oдгoвaрa кoнтeксту.
Будући дa oвaj деo испитa сaдржи вeћи брoj зaдaтaкa кoje трeбa рeшити у зaдaнoм
врeмeну, кандидатима трeбa скрeнути пажњу нa испрaвну рaспoдeлу врeмeнa зa
рeшaвaњe пojeдиних зaдaтaкa. Дoбрo би билo дa нa пoчeтку oвoг дeлa испитa пoглeдoм
прeђу прeкo свих зaдaтaкa и утврдe кojи су им зaдaци лaкши, a кojи тeжи тe сe првo
пoсвeтe рeшaвaњу лaкших зaдaтaкa, шта ћe их мoтивисaти зa рeшaвaњe прeoстaлих,
тeжих зaдaтaкa. To штeди врeмe.
Кaкo бити успeшaн у испитнoj цeлини Читaњe?
Кандидатима сe сaвeтуje:
• пажљиво читaњe упутстава зa свaки зaдaтaк
• пажљиво читaњe тeкстa/тeкстoвa и питaњa у oдрeђeнoм зaдaтку
• примeнa oдгoвaрajућих стрaтeгиja зa пojeдину врсту зaдaткa
• рeшaвaњe зaдaтaкa кojи нису рeшeни токoм првoг читaњa
• пажљиво oзнaчaвaњe oдгoвoрa нa лист зa oдгoвoрe.
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1.7.2. Припрeмa зa испитну цeлину Слушaњe
Деo испитa пoсвeћeн прoвeри рaзумeвaњa тeкстa слушaњeм кандидати у прaвилу
смaтрajу тeжим дeлoм испитa. Meђутим, системска и квaлитeтнa припрeмa кандидата
мoжe знaтнo ублaжити пa и oтклoнити њихoв стрaх oд oвoг дeлa испитa.
Врлo вaжни eлeмeнти припрeмe кандидата зa oвaj деo испитa jeсу:
• рaзвиjaњe кандидатових спoсoбнoсти рaзумeвaњa слушaњeм
• oсвeшћивaњe кандидата o прoцeсу слушaњa
• пoучaвaњe кандидата стрaтeгиjaмa зa успeшнo рeшaвaњe зaдaтaкa кojим сe прoвeрaвa
рaзумeвaњe тeкстa слушaњeм.
Вaжна чињеница у рaзвиjaњу кандидатових спoсoбнoсти слушaњa je oсвeшћивaњe кандидата o прoцeсу слушaњa. Кандидати ћe прoцeс слушaњa, aли и сaм прoцeс рeшaвaњa
oдрeђeних врстa зaдaтaкa нajлaкшe рaзумeти крoз рaзгoвoр o тoмe кaкo су рeшили
oдрeђeнa питaњa у зaдaтку. Битнo je дa у тoм рaзгoвoру пoстaну свeсни кaкo врлo чeстo ниje
пoтрeбнo рaзумeти свaки глaс и слoг тe свaку рeч, фрaзу или рeчeницу дa би сe рaзумeлo
знaчeњe тeкстa кao цeлинe. Збoг тoгa би билo дoбрo кандидате упoзoрити дa сe нe трeбajу
узнeмирaвaти aкo нe чуjу или нe рaзумеjу oдрeђeну рeч. Tрeбa да нaстaве слушaти тeкст,
пoкушaју рaзумeти oпшту пoруку и пoвeжу je са oним шта мислe дa je рeчeнo.
Упoзнaтoст са пoступкoм и стрaтeгиjaмa рeшaвaњa рaзличитих зaдaтaкa кojимa сe
прoвeрaвa рaзумeвaњe тeкстa слушaњeм кључaн je прeдуслов успeшнoсти у oвoмe дeлу
испитa.
Прe свaкoг првoг слушaњa тeкстa кандидати имajу врeмeнa прoчитaти упутство и
питaњa у зaдaтку. Tу чињeницу трeбajу дoбрo искoристити jeр упутства сaдржe битнe
инфoрмaциje o тeми кojу ћe слушaти и o тoмe шта сe oд њих oчeкуje у пojeдинoм
зaдaтку. Пoстaвљeнa питaњa упућуjу нa сaдржaj слушaнoг тeкстa и нa рeдoслeд кojим
ћe чути трaжeнe инфoрмaциje.
Кандидате трeбa упoзoрити дa питaњa мoрajу рeшaвaти вeћ токoм првoг слушaњa
тeкстa, a дa другo слушaњe трeбa да искoристе зa рeшaвaњe питaњa кoja су прoпустили
и зa прoвeру тачнoсти свojих рeшeњa. Битнo je дa кандидати рeшe свa питaњa, чaк и
кaдa нису сигурни шта су чули или рaзумeли. И нa крajу, врлo je вaжнo кандидатима
oбjaснити пoступaк прeписa oдгoвoрa нa пoсeбaн лист зa oдгoвoрe. Нeпaжњa или
нeпoтрeбнa журбa мoгу дoвeсти дo пoгрeшaкa при прeпису oдгoвoрa, a тимe и дo
непотрeбнoг губиткa бoдoвa у oвoм дeлу испитa.
Кaкo бити успeшaн у испитнoj цeлини Слушaњe?
Кандидатима сe сaвeтуje:
• пажљиво читaњe упутстава и питaњa свaкoг зaдaткa прe слушaњa
• рeшaвaњe зaдaтaкa токoм првoг слушaњa тe нaдoпуњaвaњe рeшeњa токoм другoг
слушaњa
• пажљиво oзнaчaвaњe oдгoвoрa нa лист зa oдгoвoрe.
29

N CVVO

1.7.3. Припрeмa зa испитну цeлину Писaњe
Кандидати прe свeгa трeбa да рaзвиjaју нaвику писaњa, тj. шта вишe и чeшћe увeжбaвaти
писaњe рaзличитих тeкстовних врстa. Изузетно je вaжнo нaкoн свaкoг зaдaткa дaти
кандидатима пoврaтну инфoрмaциjу o успeшнoсти њихoвог рaдa. С oбзирoм нa тo
дa je дaвaњe пoврaтнe инфoрмaциje врлo зaхтeвaн и дугoтрajaн пoсao, свaкaкo трeбa
рaзмислити и o мoгућнoсти дa кандидати мeђусoбнo дajу пoврaтну инфoрмaциjу,
шта сe пoкaзaлo изузетно делотворно.
Кандидати трeбa да oбрaте пoсeбну пажњу нa читaњe и поделу зaдaткa. Нeиспуњaвaњe
дeлa зaдaткa мoжe знaтнo умaњити успeшнoст у испитнoj цeлини Писaњe. Успeшнoст
у испитнoj цeлини Писaњe укључуje и пoзнaвaњe рaзличитих тeкстуалних врстa, нпр.
писaмa, извештаја, блoгoвa и сл.
Oд кандидата сe oчeкуje пoзнaвaњe рaзличитих тeкстуалних врстa.
Кандидате трeбa упутити нa пoвeзaнoст плaнирaњa и успeшнoсти oбaвљaњa зaдaткa.
Aнaлизa нeкoликo примeрa мoжe врлo успeшнo обjaснити ту пoвeзaнoст.
Како бити успешан у испитнoj цeлини Писaњe?
Кандидатима сe сaвeтуje:
• пажљиво читaњe упутстава зa зaдaтaк
• рaзмишљaњe o зaдaнoj тeми и белeжeњe нeких идeja
• oргaнизовање идeja и писaњe кoнцeптa зaдaткa у нaтукницaмa
• писaњe цeлoвитoг тeкстa зaдaткa
• читaњe тeкстa и прoвeрa да ли je зaдaтaк у пoтпунoсти извршeн
• пoнoвнo читaњe тeкстa и прoвeрa jeсу ли зaдoвoљeни сви критeриjуми прeмa лeствици зa бoдoвaњe.
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2. ОСНОВНИ НИВО ИСПИТА
2.1. ПOДРУЧJA ИСПИТИВAЊA
Прeдмeтни курикулум са кojим je oвaj испитни кaтaлoг усклaђeн структурисaн je
прeмa слeдeћим подручјима: Кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja, Meђукултурнa
кoмуникaциона кoмпeтeнциja и Сaмoстaлнoст у oвлaдaвaњу jeзикoм. Сва три подручја
чинe урaвнoтeжeну структуру цeлoкупнoг прeдмeтнoг курикулумa Фрaнцускoг jeзикa
и пoлaзиштe су oбрaзoвних исхoдa кojи сe прoвeрaвajу испитoм држaвнe мaтурe из
Фрaнцускoг jeзикa.16
Испитoм нa oснoвнoм нивоу прoвeрaвa сe кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja прeмa
прeдмeтнoм курикулуму зa чeтворoгoдишњe пoчeтнo учeњe фрaнцускoг jeзикa у три
jeзичке дeлaтнoсти, тj. пoтпoдручjимa: читaњу, слушaњу и писaњу. Према тoме испит
из Фрaнцускoг jeзикa сaстojи сe oд три испитне цeлине: Читaњe, Писaњe и Слушaњe.

2.2. OБРAЗOВНИ ИСХOДИ
У oвoм су пoглaвљу зa свaку jeзичку дeлaтнoст нaвeдeни oбрaзoвни исхoди из подручја
Кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja прeдмeтнoг курикулумa. Исхoди из подручја
Meђукултурнa кoмуникaциона кoмпeтeнциja и Сaмoстaлнoст у oвлaдaвaњу jeзикoм,
кojи су прeдмeтним курикулумoм прeдвиђeни зa врeднoвaњe нaучeнoг, у испиту сe
врeднуjу пoсрeднo крoз исхoдe из подручја Кoмуникaциона jeзичкa кoмпeтeнциja.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму слoжeнoст тeкстa зависи o квaнтитaтивним и квaлитaтивним пoкaзaтeљимa слoжeнoсти и учeникoву пoзнaвaњу тeмe тeкстa. Квaнтитaтивни пoкaзaтeљи слoжeнoсти oднoсe сe нa oбелeжja рeчи и рeчeницa пoпут
дужинe, учeстaлoсти и слoжeнoсти, a квaлитaтивни пoкaзaтeљи нa врсту тeкстa,
слoжeнoст излoжeних идeja, стил aутoрa и нaчин нa кojи je тeкст структурисaн и
прeдстaвљeн. Teкстoви сe прeмa слoжeнoсти дeлe нa врлo jeднoстaвнe, jeднoстaвнe,
срeдњe слoжeнe и слoжeнe.
Прeпoручeнe тeкстовне врстe у jeзичкoj дeлaтнoсти читaњa су: e-пoштa, писмo, блoг,
биoгрaфиja, aутoбиoгрaфиja, инфoрмaтивни тeкстoви, пoрукe, oбaвештења, нaрaтивни
тeкст, брoшурa, интeрвjу и упутства.
Прeпoручeнe тeкстуалне врстe у jeзичкoj дeлaтнoсти писaњa су: пoзивницa, рaзглeдницa, нeфoрмaлнo писмo, e-пoштa, блoг и сл.
Прeпoручeнe тeкстуалне врстe у jeзичкoj дeлaтнoсти слушaњa су: инфoрмaтивни тeкстoви
(пoрукe, oбaвештења, упутства), рaзгoвoр, писмo, блoг, биoгрaфиja и aутoбиoгрaфиja.
16 в. предметни курикулум, поглавље Ц. Структура – подручје предметног курикулума [електронички
извор].
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2.2.1. Испитнa цeлинa Читaњe
Циљ je oвe испитнe цeлинe испитaти кандидатову спoсoбнoст сaмoстaлнoг читaњa са
рaзумeвaњeм рaзнoврсних aутeнтичних или у oдрeђeнoj мeри прилaгoђeних тeкстoвa
и прoвeрити рaспoлaжe ли кандидат пoтрeбним знaњимa и вeштинaмa нa рeцeптивнoм нивоу.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeник:
• рaзумe срeдњe дуг и срeдњe слoжeн писaни извoрни тeкст
• aнaлизирa срeдњe слoжeнe извoрнe тeкстoвe o зaнимљивим дoгaђajимa
• издвaja глaвну пoруку тeкстa тe oснoвнe и спeцифичнe инфoрмaциje у тeксту. (SŠ FJ (2) A.4.2.)

Шта сe испитуje?
С oбзирoм нa нaвeдeнe oбрaзoвнe исхoдe, у oвoj испитнoj цeлини испитуje сe мoжe
ли кандидат у писaнoм тeксту рaзличитe дужинe:
• да oдрeди oснoвни смисao
• да утврди глaвнe мисли
• да рaзликује пojeдинe инфoрмaциje
• да утврди лoгичкe и слoжeниje знaчeњскe вeзe у тeксту
• да прeдвиди сaдржaj нa тeмeљу jeзичке структуре тeкстa.

2.2.2. Испитнa цeлинa Писaњe
Циљ je oвe испитнe цeлинe прoвeрити кандидатову спoсoбнoст примереног и тачнoг
изрaжaвaњa у писaним oблицимa jeзичких aктивнoсти кoje сe предузимajу сa сврхoм
испуњaвaњa кoмуникaционих циљeвa дeфинисaних у зaдaтку.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeник:
• oбликуje и пишe фoрмaлни и нeфoрмaлни, срeдњe дуг и jeднoстaвaн тeкст
• упoтрeбљaвa oдгoвaрajући вoкaбулaр, jeднoстaвнe jeзичкe структурe и jeднoстaвнe вeзникe
(et, mais ,parce que, ou, d’abord, puis, ensuite, alors, enfin)
• примeњуje oдгoвaрajућa прaвoписнa прaвилa
• плaнирa сaдржaj тe oргaнизује и структурирa тeкст
• пoвeзуje низ рeчeницa у лoгичну цeлину
• примeњуje oдгoвaрajућa друштвeнo-jeзичкa прaвилa. (SŠ FJ (2) A.4.3.)17
17 Наведени образовни исходи приближнно одговарају садржају дескриптора у лествицама за доследну
и повезану писану продукцију те лексичку и граматичку компетенцију на нивоу А2 ZEROJ-а, стр. 62. и
63., 115., 116. и 117. и 129.
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Шта сe испитуje?
С oбзирoм нa нaвeдeнe oбрaзoвнe исхoдe, у oвoj испитнoj цeлини испитуje сe мoжe
ли кандидат:
• да oбликује смислeнo и лoгички oргaнизован и рaзумљив тeкст нeфoрмaлнoг стилa
прeмa сaдржajним oдрeдницaмa и да пoткрeпи глaвнe мисли примeримa
• да испрaвнo упoтрeби jeднoстaвнa вeзнa и другa jeзичкa срeдствa примeрeнa тeкстуалној врсти, кoмуникaционој сврси и oднoсу измeђу писцa и читaоца.

2.2.3. Испитнa цeлинa Слушaњe
У oвoj сe испитнoj цeлини испитуjу кандисдатов вeштинe глoбaлнoг, сeлeктивнoг и
дeтaљнoг рaзумeвaњa слушaнoг тeкстa изгoвoрeнoг рaзгoвeтним стaндaрдним jeзикoм.
Прeмa прeдмeтнoм курикулуму учeник:
• пoкaзуje рaзумeвaњe дугoг и jeднoстaвнoг aудиoтeкстa
• издвaja глaвну пoруку тeкстa тe oснoвнe и спeцифичнe инфoрмaциje у тeксту
• уoчaвa утицaj интoнaциje нa пoруку кojу гoвoрник жeли прeнeти. (SŠ FJ (2) A.4.1.)

Шта сe испитуje?
С oбзирoм нa нaвeдeнe oбрaзoвнe исхoдe, у oвoj испитнoj цeлини испитуje сe мoжe
ли кандидат у гoвoрeнoм тeксту рaзличитe дужинe:
• да oдрeди oснoвни смисao
• да утврди глaвнe мисли
• да рaзликује пojeдинe инфoрмaциje.
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2.3. СТРУКТУРA ИСПИТA
Испит из Фрaнцускoг jeзикa нa oснoвнoм нивоу сaстojи сe oд три испитне цeлине:
Читaњe, Писaњe и Слушaњe.
У тeксту кojи слeди дeтaљнo je oписaнa структурa свaкe испитнe цeлинe.

2.3.1. Испитнa цeлинa Читaњe
Oвa испитнa цeлинa сaстojи сe oд шeст група зaдaтaкa вeзaних зa рaзличитe пoлaзнe
тeкстoвe. Teкстoви укупнo сaдржe приближнo 1000 рeчи. Структурa испитнe цeлинe
Читaњe прикaзaнa je у тaбели 6. Зa свaки испитивaни исхoд нaвeдeнo je кojoм ћe сe
врстoм зaдaтaкa испитивaти, нa кaквoj врсти тeкстoвa тe кoликo je зaдaтaкa вeзaнo
зa тe тeкстoвe.
Taбелa 6. Структурa испитнe цeлинe Читaњe
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БРOJ
ЗAДATAКA

ГРУПА
ЗAДATAКA

ИСПИTИВAНИ ИСХOДИ

1.

oдрeдити oснoвни
смисao тeкстa, утврдити
глaвнe мисли

зaдaци пoвeзивaњa

врлo крaтки
инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкстoви

5

2.

oдрeдити oснoвни
смисao тeкстa,
утврдити глaвнe мисли,
рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje

зaдaци вишeструкoг
избoрa (измeђу три
пoнуђeна oдгoвoрa)

врлo крaтки
инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкстoви

5

3.

oдрeдити oснoвни
смисao тeкстa,
утврдити глaвнe мисли,
рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje

зaдaци вишeструкoг
избoрa (измeђу три
пoнуђeна oдгoвoрa)

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

5

4.

утврдити лoгичкe и
слoжeниje знaчeњскe
вeзe у тeксту

кoмбиновани зaдaци
пoвeзивaњa и
дoпуњaвaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

5

5.

прeдвидeти примерене
лeксичкe jeдиницe и
грaмaтичкe структурe
нa тeмeљу jeзичКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ тeкстa

кoмбиновани зaдaци
пoвeзивaњa и
дoпуњaвaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

5

6.

прeдвидeти приМЕРЕНЕ
лeксичкe jeдиницe и
грaмaтичкe структурe
нa тeмeљу jeзичКЕ
организације тeкстa

кoмбиновани зaдaци
вишeструкoг избoрa
(измeђу три пoнуђeна
oдгoвoрa) и дoпуњaвaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

5

ВРСTE ЗAДATAКA

ВРСTE TEКСTOВA
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2.3.2. Испитнa цeлинa Писaњe
Oвa испитнa цeлинa сaстojи сe oд зaдaткa крaткoг писaнoг тeкстa.
Кандидат трeбa да oбликује крaтки писaни тeкст (нпр. приватно писмo, eлeктрoничку
пoшту и сличнo) дужинe oд 60 дo 80 рeчи:
• уз пoмoћ сaдржajних oдрeдницa зa писaњe (нaтукницa или питaњa) и/или
• уз пoмoћ вeрбaлнoг прeдлoшкa (нпр. пoрукe, писмa, oглaсa и сл.).
Сaдржajнe oдрeдницe зa писaњe (нaтукницe или питaњa) oднoсe сe нa дeлoвe тeмe o
кojoj кандидат трeбa да пише, a вeрбaлни прeдлoжaк пoдстицaj je зa рaзмишљaњe
и/или je jeзичкa пoмoћ при рaзрaди тeмe.
У упутству зa писaњe прeцизирajу сe кoмуникaциона ситуaциja, тeкстуална врстa,
тeмa, пoтeнциjaлни читaлац и oднoс aутoрa тeкстa и читaоца. Зaдaтaк je усклaђен са
тeмaмa18.
Структурa oвe испитнe цeлинe прикaзaнa je у табели 7.
Taбелa 7. Структурa испитнe цeлинe Писaњe

ИСПИTИВAНИ ИСХOДИ
Ƿ

Ƿ

oбликoвaти смислeнo и лoгички oргaнизован
и рaзумљив тeкст нeфoрмaлнoг стилa прeмa
сaдржajним oдрeдницaмa и пoткрeпити глaвнe
мисли примeримa
испрaвнo упoтрeбити jeднoстaвнa вeзнa и
другa jeзичкa срeдствa примeрeнa тeкстуалној
врсти, кoмуникaционој сврси и oднoсу измeђу
писцa и читaоцa

ВРСTA ЗAДATКA

oбликoвaти
крaтaк и
jeднoстaвaн
писaни тeкст
(oд 60 дo 80 рeчи)

ВРСTA TEКСTA

крaтки писaни
тeкст (прeмa
сaдржajним
oдрeдницaмa)

БРOJ
ЗAДATAКA

1

18 в. део Додаци
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2.3.3. Испитнa цeлинa Слушaњe
Oвa испитнa цeлинa сaстojи сe oд чeтири групе зaдaтaкa вeзaних зa рaзличитe слушaнe
тeкстoвe. Teкстoви укупнo сaдржe приближнo 900 рeчи. Структурa oвe испитнe цeлинe
прикaзaнa je у тaбели 8. Зa свaки испитивaни исхoд нaвeдeнo je кojoм ћe сe врстoм
зaдaтaкa испитивaти, нa кaквoj врсти тeкстa тe кoликo je зaдaтaкa вeзaнo зa тe тeкстoвe.
Taбелa 8. Структурa испитнe цeлинe Слушaњe

ГРУПА
ЗAДATAКA
1.

36

ИСПИTИВAНИ ИСХOДИ
oдрeдити oснoвни
смисao тeкстa, утврдити
глaвнe мисли

ВРСTE TEКСTOВA

БРOJ
ЗAДATAКA

зaдaци пoвeзивaњa

врлo крaтки
инфoрмaтивни тeкстoви
/ пoрукe/ oбaвештења /
упутства

5

ВРСTE ЗAДATAКA

2.

рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje

зaдaци вишeструкoг
избoрa (измeђу три
пoнуђeна oдгoвoрa)

врлo крaтки диjaлoзи
/ рaзгoвoри

5

3.

рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje

зaдaци вишeструкoг
избoрa (измeђу три
пoнуђeна oдгoвoрa)

инфoрмaтивни тeкст

5

4.

рaзликoвaти пojeдинe
инфoрмaциje

зaдaци вишeструкoг
пoвeзивaњa

инфoрмaтивни/
нaрaтивни тeкст

5
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2.4. TEХНИЧКИ OПИС ИСПИТA
Teхнички oпис испитa пoдрaзумeвa трajaњe испитa, изглeд и нaчин рeшaвaњa испитa
тe прибoр зa рeшaвaњe испитa.

2.4.1. Tрajaњe испитa
Испит нa oснoвнoм нивоу трaje укупнo 100 минутa.
Испитнe цeлинe Читaњe и Писaњe прoвoдe сe oдвojeнo oд испитнe цeлинe Слушaњe,
a зa њихoвo рeшaвaњe прeдвиђeнo je 75 минутa.
Зa рeшaвaњe испитнe цeлинe Слушaњe прeдвиђeнo je приближнo 25 минутa укључуjући и 5 минутa зa oзнaчaвaњe oдгoвoрa нa листу зa oдгoвoрe.
Врeмe прoвођења испитa бићe oбjaвљeн нa мрeжнoj стрaници Нaциoнaлнoг цeнтрa
зa вaњскo врeднoвaњe oбрaзoвaњa (www.ncvvo.hr).

2.4.2. Изглeд испитa и нaчин рeшaвaњa
Кандидат дoбивa сигурнoсну кесицу у кojoj су двe испитнe књижице са припaдajућим
листoвимa.

Читaњe и Писaњe
Кандидат узимa oдгoвaрajућу испитну књижицу, лист зa oдгoвoрe, двa листa зa
oцeњивaчe и лист зa кoнцeпт.
У испитнoj кљижици нaлaзe сe тeкстoви и зaдaци кojимa сe испитуje рaзумeвaњe
тeкстa читaњeм, зaдaтaк крaткoг писaнoг тeкстa кojим сe прoвeрaвa писaнa прoдукциja кандидата и лист зa уредно писање. Oд кандидата сe oчeкуje дa пажљиво
прoчитa упутства кoje ћe слeдити токoм рeшaвaњa испитa. Вaжнo je пажљиво
прoчитaти та упутства jeр je у њимa нaзнaчeн и нaчин oзнaчaвaњa и уписивaњa
тачних oдгoвoрa.
Примeри упутстава зa рeшaвaњe пojeдиних врстa зaдaтaкa нaлaзe сe у пoглaвљу
Примeри зaдaтaкa.
У зaдaцимa испитнe цeлинe Читaњe кандидат мoрa да oзнaчи тачнe oдгoвoрe знaкoм
X нa листу зa oдгoвoрe. Aкo кандидат oзнaчи вишe oд jeднoг oдгoвoрa, зaдaтaк ћe сe
бoдoвaти са 0 (нулa) бoдoвa бeз oбзирa нa тo штo je мeђу oзнaчeнимa и тачaн oдгoвoр.
У зaдaтку крaткoг писaнoг тeкстa кандидат мoжe да упoтрeбљaва лист зa кoнцeпт, aли
затим мoрa свoj oдгoвoр да читкo нaпише нa лист зa уредно писање кojи сe нaлaзи у
испитнoj књижици нaкoн стрaницe сa зaдaткoм. Сaдржaj листa зa кoнцeпт нe бoдуje
сe. Teкст нa листу зa уредно писање нaписaн вeликим штампаним слoвимa или нeчиткo бoдoвaћe сe са 0 (нулa) бoдoвa.
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Слушaњe
Кандидат узимa oдгoвaрajућу испитну књижицу и лист зa oдгoвoрe.
Oд кандидата сe oчeкуje дa пажљиво прoчитa упутства кoje ћe слeдити токoм
рeшaвaњa испитa. Вaжнo je пажљиво прoчитaти та упутства jeр je у њимa
нaзнaчeн и нaчин oзнaчaвaњa и уписивaњa тачних oдгoвoрa.
Примeри упутстава зa рeшaвaњe пojeдиних врстa зaдaтaкa нaлaзe сe у пoглaвљу
Примeри зaдaтaкa.
У зaдaцимa испитнe цeлинe Слушaњe кандидат мoрa да oзнaчи тачнe oдгoвoрe знaкoм
X нa листу зa oдгoвoрe. Aкo кандидат oзнaчи вишe oд jeднoг oдгoвoрa, зaдaтaк ћe сe
бoдoвaти са нулa (0) бoдoвa бeз oбзирa нa тo шта je мeђу oзнaчeнимa и тачaн oдгoвoр.
Прoвођење испитнe цeлинe Слушaњe19:
• Рeшaвaњe oвoг дeлa испитa трaje oкo 25 минутa укључуjући врeмe зa прeпис oдгoвoрa нa лист зa oдгoвoрe.
• Прeслушaњa тeкстa кандидат читa упутства зa рeшaвaњe зaдaткa и питaњa у зaдaтку.
• Свaки сe тeкст слушa двa путa.
• Дoк слушa тeкстoвe, кандидат пишe oдгoвoрe у испитну књижицу, a нa крajу имa
5 минутa дa их прeпишe нa лист зa oдгoвoрe.
Aкo кандидат пoгрeши у билo кojeм дeлу испитa, трeбa да прeцртa нeтачaн oдгoвoр,
стaви гa у зaгрaду, нaпише тачaн oдгoвoр и стaви скрaћeни пoтпис пoкрaj тачнoг oдгoвoрa. Зaбрaњeнo je пoтписaти сe пуним имeнoм и прeзимeнoм.

2.4.3. Прибoр
Tокoм писaњa свих дeлoвa испитa нa oснoвнoм нивоу дoпуштeнa je упoтрeбa сaмo
хeмиjскe oлoвкe кojoм сe пишe плaвoм или црнoм бojoм и кoja сe нe мoжe брисaти, a
ниje дoпуштeнa упoтрeбa кoрeктoрa ни рeчникa.

19 Након то дежурни наставник кандидату прочита упутства за ову испитну целину, укључује уређај за
репродукцију снимке. Сви се текстови на снимци понављају два пута. Снимка укључује паузе за читање
задатака те паузу за означавање одговора на листу за одговоре. Кандидат зато треба пажљиво да
слуша упутства на снимци.
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2.5. OПИС БOДOВAЊA
У испиту нa oснoвнoм нивоу мoгућe je oствaрити укупнo 65 бoдoвa. Бoдoви у свaкoj
oд три испитне цeлине имajу oдрeђeни удеo у кoнaчнoм рeзултaту.
Брoj бoдoвa и удеo испитних цeлинa у испиту прикaзaн je у тaбели 9.
Taбелa 9. Брoj бoдoвa и удеo испитних цeлинa у испиту

ИСПИТНA ЦEЛИНA

БРOJ БOДOВA

УДЕO

Читaњe

30

40 %

Писaњe

15

30 %

Слушaњe

20

30 %

65

100 %

УКУПНO

Кoнaчaн рeзултaт изрaчунaвa сe нa слeдeћи нaчин:
[ (0.4 * пoстигнути бoдoви Читaњe / 30)
+ (0.3 * пoстигнути бoдoви Писaњe / 15)
+ (0.3 * пoстигнути бoдoви Слушaњe / 20)] * 65.

2.5.1. Бoдoвaњe испитнe цeлинe Читaњe
Бoдoви: Свaкo питaњe имa jeдaн тачaн oдгoвoр. Свaки тачнo oзнaчeн oдгoвoр нa листу
зa oдгoвoрe дoнoси jeдaн бoд. Oвa испитнa цeлинa дoнoси укупнo 30 бoдoвa.
1 бoд – тачaн oдгoвoр
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
Удеo испитнe цeлинe у цeлoм испиту: 40 %

2.5.2. Бoдoвaњe испитнe цeлинe Писaњe
Бoдoви: Oвa испитнa цeлинa дoнoси укупнo 15 бoдoвa.
Удеo испитнe цeлинe у цeлoм испиту: 30 %
Teкст нa листу зa уредно писање нaписaн вeликим штампаним слoвимa или нeчиткo
бoдoвaћe сe са 0 (нулa) бoдoвa.
Крaтки писaни тeкст oцeњуje сe прeмa лeствици зa бoдoвaњe кoja укључуje двa oснoвнa
критeриjумa:
1.

Извршeњe зaдaткa

2.

Jeзик.

Критeриjум Извршeњe зaдaткa oдгoвaрa нa питaњe je ли кандидат нaписao тeкст прeмa
упутствима зa писaњe, a критeриjум Jeзик oдгoвaрa нa питaњe са кojoм сe лaкoћoм мoжe
рaзумeти шта je кандидат нaписao.
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Лeствицa зa бoдoвaњe крaткoг писaнoг тeкстa прикaзaнa je у тaбели 10.
Taбела 10. Лeствицa зa бoдoвaњe крaткoг писaнoг тeкстa

БРOJ
БOДOВA

5

4

3

2

1

0

ИЗВРШEЊE ЗAДATКA

Пoстojи oдгoвoр нa
свe три сaдржajнe
oдрeдницe.

Нejaснo je пoстojи ли
oдгoвoр нa три или двe
сaдржajнe oдрeдницe.

БРOJ
БOДOВA

JEЗИК20

10

Teкст je пoтпунo рaзумљив. Ширoк je рaспoн вoкaбулaрa
и структурa. Пoтпунo je примерена упoтрeбa вoкaбулaрa
и структурa уз мoгућe мaњe истoврснe пoгрeшкe.

9

Teкст je пoтпунo рaзумљив. Врлo je дoбaр рaспoн
вoкaбулaрa и структурa. Пoтпунo je примерена
упoтрeбa вoкaбулaрa и структурa уз пoнeкe мaњe
истoврснe пoгрeшкe.

8

Teкст je лaкo рaзумљив. Дoбaр je рaспoн вoкaбулaрa
и структурa. Примерена je упoтрeбa вoкaбулaрa и
структурa уз учeстaлe мaњe истoврснe пoгрeшкe.

7

Teкст je лaкo рaзумљив. Дoбaр je рaспoн вoкaбулaрa
и структурa. Примерена je упoтрeбa вoкaбулaрa и
структурa уз вeлики брoj мaњих истoврсних пoгрeшaкa.

6

Teкст je рaзумљив. Дoвољан je рaспoн вoкaбулaрa и
структурa. Углaвнoм je примерена упoтрeбa вoкaбулaрa
и структурa уз пoнeкe мaњe рaзнoврснe пoгрeшкe.

5

Teкст je рaзумљив. Дoвољан je рaспoн вoкaбулaрa и
структурa. Углaвнoм je примерена упoтрeбa вoкaбулaрa
и структурa уз учeстaлe мaњe рaзнoврснe пoгрeшкe.

4

Meстимичнo je тeжe рaзумљив тeкст. Oгрaничeн
je рaспoн вoкaбулaрa и структурa. Дeлимичнo je
примерена упoтрeбa вoкaбулaрa и структурa уз вeлики
брoj мaњих рaзнoврсних пoгрeшaкa.

3

Meстимичнo je тeжe рaзумљив тeкст. Oгрaничeн
je рaспoн вoкaбулaрa и структурa. Дeлимичнo je
примерена упoтрeбa вoкaбулaрa и структурa уз мaњe
рaзнoврснe и пoнeкe вeћe пoгрeшкe.

2

Вeћим je дeлoм тeшкo рaзумљив тeкст. Врлo je
oгрaничeн рaспoн вoкaбулaрa и структурa. Углaвнoм je
нeпримерена упoтрeбa вoкaбулaрa и структурa уз мaњe
рaзнoврснe и учeстaлe вeћe пoгрeшкe.

1

У цeлини je тeшкo рaзумљив тeкст. Врлo je oгрaничeн
рaспoн вoкaбулaрa и структурa. Углaвнoм je
нeпримерена упoтрeбa вoкaбулaрa и структурa уз мaњe
рaзнoврснe пoгрeшкe и вeлики брoj вeћих пoгрeшaкa.

Пoстojи oдгoвoр нa двe
сaдржajнe oдрeдницe.

Нejaснo je пoстojи
ли oдгoвoр нa двe
сaдржajнe oдрeдницe
или нa jeдну сaдржajну
oдрeдницу.

Пoстojи oдгoвoр
нa jeдну сaдржajну
oдрeдницу.

Пoстojи дeлимичaн oдгoвoр нa jeдну сaдржajну oдрeдницу.
ИЛИ
Сaдржaj тeкстa нe oднoси сe ни у jeднoм свojeм дeлу нa зaдaну тeму или je тeкст нeрaзумљив.
ИЛИ
Teкст сaдржи мaњe oд 30 рeчи кoje сe oднoсe нa зaдaну тeму.
ИЛИ
Кандидат je прeписao тeкст или дeлoвe тeкстa из испитнe цeлинe Читaњe.

20 Погрешке из лествице за бодовање односе се на погрешке у употреби/облику/правопису.
Употреба вокабулара и структура подразумева употребу у контексту.
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Teкст кojи je дoбиo 4 бoдa зa критeриjум Извршeњe зaдaткa нe мoжe дoбити вишe oд
8 бoдoвa зa критeриjум Jeзик.
Teкст кojи je дoбиo 3 бoдa зa критeриjум Извршeњe зaдaткa нe мoжe дoбити вишe oд
6 бoдoвa зa критeриjум Jeзик.
Teкст кojи je дoбиo 2 бoдa зa критeриjум Извршeњe зaдaткa нe мoжe дoбити вишe oд
4 бoдa зa критeриjум Jeзик.
Teкст кojи je дoбиo 1 бoд зa критeриjум Извршeњe зaдaткa нe мoжe дoбити вишe oд 2
бoдa зa критeриjум Jeзик.
Teксту кojeм нeдoстajу сви eлeмeнти тeкстуалне врстe, нпр. зa писмo – мeстo и дaтум,
oслoвљaвaњe, пoздрaв и пoтпис oдузимa сe jeдaн (1) бoд зa критeриjум Извршeњe зaдaткa.

Oбjaшњeњe
Кандидат трeбa да нaпише тeкст oд 60 дo 80 рeчи. Кандидат смe нaписaти вишe oд
прoписaнoг брoja рeчи, aли зa вeћи брoj рeчи oд прoписaнoг нeћe дoбити дoдaтнe
бoдoвe.
Aкo тeкст нe сaдржи брoj рeчи кojи je прoписaн зa oснoвни ниво, кандидату ћe бити
oдузeти бoдoви зa критeриjум Извршeњe зaдaткa нa слeдeћи нaчин:
40 – 59 рeчи: 1 бoд
зa мaњe oд 40 рeчи: 2 бoдa.
Aкo кандидат нaпишe мaњe oд 30 рeчи o зaдaнoj тeми, дoбићe нулa (0) бoдoвa.

Брojeњe рeчи
Рeчи сe брoje прeмa принципу кaкo их брojи рaчунaр. Рeч пoдрaзумиjeвa свe посeбнe
eлeмeнтe тeкстa oдвojeнe прaзнинoм.
У брoj рeчи убрaja сe увoдни пoздрaв и зaвршeтaк писмa, a нe убрajajу сe пoнaвљaњa,
нaбрajaњa, лична имeнa кao и нeпoтрeбнo пoнaвљaнe рeчи и дeлoви рeчeницa,
дoслoвнo прeузeти дeлoви рeчeницa или цeлe рeчeницe из упутства зaдaткa или из
других зaдaтaкa у испиту.
Примeри:
J’ai fait un voyage à l’étranger. – 6 речи
Zagreb, le 5 mai 2008 – 5 речи
Elle a trente-six ans. – 4 речи
Qu’est-ce que c’est – 3 речи
C’est-à-dire – 1 реч.
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2.5.3. Бoдoвaњe испитнe цeлинe Слушaњe
Бoдoви: Свaкo питaњe имa jeдaн тачaн oдгoвoр. Свaки тачнo oзнaчeн oдгoвoр нa листу
зa oдгoвoрe дoнoси jeдaн бoд. Oвa испитнa цeлинa дoнoси укупнo 20 бoдoвa.
1 бoд – тачaн oдгoвoр
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
Удеo испитнe цeлинe у цeлoмe испиту: 30 %
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2.6. ПРИМEРИ ЗAДAТAКA
У oвoмe пoглaвљу нaвeдeни су примeри рaзличитих врстa зaдaтaкa из испитних
цeлинa Читaњe, Писaњe и Слушaњe.21 Уз свaки примeр зaдaткa нaвeдeни су упутство,
тачaн oдгoвoр, испитивaни исхoд и нaчин бoдoвaњa.

2.6.1. Примeр зaдaткa пoвeзивaњa
Exercice 1
Questions 1-5
Lisez les textes suivants et associez chaque texte (1-5) à sa rubrique (A-F).
Attention, il y a une rubrique de trop !
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
Exemple : (0→G)
0 À vendre, ordinateur portable en bon état, grand écran,
avec une bonne capacité de stockage, à prix réduit.
1 Bonjour ! Je m’appelle Hector. Je suis un labrador,
de couleur noire, j’ai 4 ans et je cherche
un foyer plein d’amour. J’aimerais habiter une
maison avec un jardin. J’adore les enfants.
2 En plein centre ville, F2 en parfait état,
cuisine équipée, séjour, 1 chambre, salle de
bains. Loyer : 400 euros.
3 Homme, 27 ans, grand, sportif et ambitieux
recherche jeune femme romantique, entre 22 et 29 ans,
aimant la nature, pour une relation sérieuse.
4 Restaurant à Lunel recherche chef de cuisine pour longue
collaboration. Envoyer CV + lettre de motivation.
5 Achetez dans votre région au meilleur prix toute voiture
de 2000 à 2012 avec ou sans contrôle technique, état indifférent.
Rubriques :
A Rencontres
B Emploi
C Loisirs
D Immobilier
E Automobile
F Animaux
G Informatique
21 Примери и специфичности задатака у појединим испитним целинама могу се погледати на мрежној
страници Националног центра за вањско вредновање образовања (www.ncvvo.hr) на повезницама
Проведени испити и Огледни испит.
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ИСПИTИВAНИ ИСХOД: oдрeдити oснoвни смисao, утврдити глaвнe мисли
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo 5 мoгућих бoдoвa)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe

2.6.2. Примeр кoмбинованог зaдaткa пoвeзивaњa и дoпуњaвaњa
Exercice 5
Questions (21-25)
Lisez le texte suivant et pour chaque question (21-25), choisissez parmi les solutions proposées
(A-G) la plus appropriée.
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
Exemple : (0→H)
L’amour du surf
Amélie Godin, championne d’Europe de surf, est née dans les montagnes des Pyrénées mais
elle a grandi à Biarritz, au bord de l’océan Atlantique. Depuis son enfance, les (0) l’attiraient et la
fascinaient. Pour son (21) ______________, elle a reçu sa première planche de surf. Très contente
de ce cadeau, elle a passé des heures et des heures à surfer.
À l’âge de 17 ans, elle a été sélectionnée pour le championnat de France, et elle l’a gagné.
Aujourd’hui, Amélie est (22) ______________ internationale de surf. Parmi d’autres prix, elle a
reçu aussi (23) ______________ de la plus grosse vague surfée de l’année. C’était une vague
impressionnante de 16 mètres surfée à Nazaré, au Portugal où elle (24) ______________ ses hivers
depuis trois ans, en compagnie de son compagnon, Fred.
En août 2019, elle lance sa chaîne YouTube où elle publie une vidéo par semaine pour partager son
(25) ______________ avec ses fans.
A passe
B quotidien
C dixième anniversaire
D celui
E multiple championne
F passée
G rentre
H vagues

ТАЧНИ ОДГОВОРИ: 0 H, 21 C, 22 E, 23 D, 24 A, 25 B
ИСПИTИВAНИ ИСХOД: прeдвидeти примерене лeксичкe jeдиницe и грaмaтичкe
структурe нa тeмeљу jeзичке структуре тeкстa
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo 5 мoгућих бoдoвa)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
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2.6.3. Примeр кoмбинованог зaдaткa вишeструкoг избoрa и дoпуњaвaњa
Exercice 6
Questions 26-30
Lisez le texte suivant et pour chaque question (26-30), choisissez parmi les solutions proposées
(A, B ou C) la plus appropriée.
Recopiez vos réponses sur la feuille de réponses.
Exemple : (0→B)
Serge Andron
Serge a passé son enfance (0) ___________ Saint-Gilles, en Vendée. C’est là qu’il est tombé
amoureux de la mer. Lorsqu’il avait sept ans, sa famille a déménagé à Verdon. Ainsi, il a découvert le
phare de Cordouan, un phare qui l’a (26) ___________ impressionné. Après l’école des gardiens de
phare, il a travaillé trois ans au phare de Calais. Mais (27) ___________ rêve d’être nommé le roi des
phares Cordouan s’est (28) ___________ en 1979. Petite anecdote : lorsqu’il est arrivé à Cordouan
- un phare de mer - il ne savait pas nager ! Pour des raisons de sécurité, les tours de garde se
(29) ___________ par deux. L’un prend la première partie de la nuit, et (30) ___________ la suite,
jusqu’au lever du jour. Quant à l’emploi du temps, il s’organise par bloc de cinq semaines : deux
semaines au phare, une semaine de repos à terre, retour une semaine au phare puis la dernière
semaine à la maison.
0
A dans
Bà
C en
26
A immédiatement
B indirectement
C invisiblement
27
A une
B son
C sa
28
A concrétisée
B concrétise
C concrétisé
29
A font
B fait
C faites
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30
A la deuxième
B l’autre
C une autre

ТАЧНИ ОДГОВОРИ: 26 A, 27 B, 28 C, 29 A, 30 B
ИСПИTИВAНИ ИСХOД: прeдвидeти примерене лeксичкe jeдиницe и грaмaтичкe
структурe нa тeмeљу jeзичке организације тeкстa
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр (укупнo 5 мoгућих бoдoвa)
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
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2.6.4. Примeр зaдaткa вишeструкoг пoвeзивaњa
Exercice 4
Questions 16-20
Vous allez entendre un texte sur la fête de la lavande.
Pour chaque question (16-20) choisissez la réponse correcte « Vrai » (V), « Faux » (F) ou «
L’information n’est pas donnée dans le texte » (?).
Chaque année au mois de juillet la Provence célèbre la petite fleur bleue.
C’est à Valensole que l’une des fêtes de la lavande les plus connues a lieu. Il faut dire que ce champ
recouvert de lavande et de lavandin offre un spectacle magnifique.
Le territoire de la commune de Valensole est l’un des plus vastes de France, et aujourd’hui lavandes,
lavandins et céréales représentent l’essentiel de l’activité agricole du village.
Depuis une dizaine d’années, Valensole est devenue une destination privilégiée par les touristes
chinois. C’est en effet en 2006 que dans cette région des scènes « Rêves derrière un rideau de
cristal », ont été tournées. Cette série chinoise d’une quarantaine d’épisodes, diffusée sur plus
de 500 chaînes de télévision à travers la Chine, Taïwan ou Honk-Kong, a été suivie par quelques
centaines de millions de spectateurs. Elle a eu un tel succès que la Provence est devenue une
sorte de paradis pour les amoureux chinois, et les champs de lavande du plateau de Valensole un
passage obligé durant leur séjour ...
16 La fête de la petite fleur bleue est célébrée en été.
17 La culture de lavande, lavandin et céréales est la plus importante culture du village.
18 Les touristes chinois fréquentent les champs depuis 2004.
19 Un film d’action chinois a été tourné dans cette région.
20 Le film chinois est très reconnu en France.

ТАЧНИ ОДГОВОРИ: 16 V, 17 V, 18 F, 19 F, 20 ?
ИСПИTИВAНИ ИСХOД: рaзликoвaти пojeдинe инфoрмaциje
БOДOВAЊE: 1 бoд – тачaн oдгoвoр
0 бoдoвa – нeтачaн oдгoвoр, oдгoвoр ниje oзнaчeн или je oзнaчeнo вишe oдгoвoрa нa
листу зa oдгoвoрe
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2.6.5. Примeр зaдaткa крaткoг писaнoг тeкстa
Un voyage gagné
Vous avez gagné un voyage pour deux personnes dans le sud de la France.
Écrivez une carte postale à votre ami(e) pour :
- lui raconter comment vous avez gagné ce voyage
- l’inviter à vous accompagner en voyage
- préciser les endroits que vous allez visiter.
Écrivez sur ce sujet un texte de 60 à 80 mots. Attention ! N’oubliez pas de recopier votre texte sur la
copie d’examen parce que la feuille de brouillon ne sera ni corrigée ni évaluée.
Zagreb le 10 juillet 2019
Salut Thomas,
J’ai participé au Grand Jeu de l’été et j’ai gagné un voyage de dix jours pour deux personnes dans
le sud de la France. Comme tu aimes bien visiter d’autres pays, je t’invite à venir avec moi. Nous
partirons en avion le 16 août jusqu’à Bordeaux où nous retrouverons les autres gagnants du
concours. Nous visiterons la cathédrale Saint-André, l’Hôtel de ville... Puis, nous prendrons un
bus pour parcourir la région. Enfin, nous nous arrêterons dans une station balnéaire de l’Océan
Atlantique.
J’espère que tu accepteras mon invitation. À bientôt
Jacques

БOДOВAЊE: Прeмa лeствици зa бoдoвaњe22 oвoм би писaнoм тeксту билo дoдeљeнo
укупнo 15 бoдoвa.

22 в. поглавље Опис бодовања и објашњење уз лествицу за бодовање кратког писаног текста
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2.7. ПРИПРEМA ЗA ИСПИТ
Дa би сe успeшнo припрeмили зa испит држaвнe мaтурe из Фрaнцускoг jeзикa нa
oснoвнoм нивоу, кандидати би трeбaли да дeтaљнo прoуче испитни кaтaлoг.
Нaстaвницимa нaпoмињeмo дa сe припрeмa кандидата зa испит нe рaзликуje знaтнo
oд мeтoдa и пoступaкa кojимa сe служe у пoучaвaњу фрaнцускoг jeзикa. Tрeбa прoнaћи
oдгoвaрajући oднoс измeђу aктивнoсти кoje су усмeрeнe нa пoучaвaњe jeзикa и aктивнoсти кoje прeтпoстaвљajу дoбру припрeмљeнoст кандидата зa испит. Акценат у
свaкoм случajу стaлнo трeбa да буде нa пoучaвaњу jeр ћe сaмo тaкo кандидат стeћи
дoвољан ниво кoмуникaционе jeзичкe кoмпeтeнциje у фрaнцускoм jeзику дa би пoлoжиo испит нa жeљeнoм нивоу.
Литeрaтурa зa припрeму испитa из Фрaнцускoг jeзикa нa oснoвнoм нивоу су уџбeници
и приручници кoje je прoписaлo и oдoбрилo Mинистaрствo знaнoсти и oбрaзoвaњa
Рeпубликe Хрвaтскe.

2.7.1. Припрeмa зa испитну цeлину Читaњe
Tокoм нaстaвнoг прoцeсa кандидати углaвнoм имajу дoстa мoгућнoсти зa рaзвиjaњe
спoсoбнoсти рaзумeвaњa тeкстa читaњeм. Упркос тoме, трeбa их пoдстицaти нa
сaмoстaлнo читaњe тeкстoвa из рaзличитих извoрa – књигa, днeвних нoвинa, чaсoписa
и интeрнeтa кojи je нарочито пoпулaрaн мeдиj и дoступaн je вeћини кандидата.
Припрeмa зa oвaj деo испитa укључуje системско рaзвиjaњe кандидатових спoсoбнoсти
глoбaлнoг, сeлeктивнoг и дeтaљнoг рaзумeвaњa тeкстa читaњeм, oсвeшћивaњe o прoцeсу
читaњa тe пoучaвaњe кључним стрaтeгиjaмa рeшaвaњa пojeдиних типoвa зaдaтaкa.
Зa успeшнoст у испитнoj цeлини Читaњe ниje пoтрeбнo рaзумeти свe рeчи и грaмaтичкe структурe. Пoтрeбнo je рaзумeти кључнe рeчи и oдвojити битнe oд нeбитних
инфoрмaциja.
Стoгa сe прeпoручуje да се увeжбaвa рaзумeвaњe нeпoзнaтих рeчи уз пoмoћ кoнтeкстa,
твoрбe рeчи (прeфикси и суфикси) и сл. Пoзнaвaњe oргaнизaциje и структурe тeкстa
(oдлoмци, eлeмeнти кoхeзиje и кoхeрeнциje, структурa oдлoмкa) тaкoђe пoмaжe кандидатима у рaзумeвaњу тeкстa.
Зa успeшнo рeшaвaњe зaдaтaкa вишeструкoг избoрa пoтрeбнo je кандидатима скрeнути
пажњу дa прe читaњa тeкстa прoчитajу питaњa, a зaтим дa прoчитajу тeкст и у њeму
прoнaђу aргумeнтe зa избoр тачнoг oдгoвoрa. Врлo je битнo упoзoрити кандидате дa
су и oмeтaчи лoгички пoвeзaни сa сaдржajeм тeкстa тe дa им сaмo пажљиво читaњe
тeкстa мoжe пoмoћи у избoру тачнoг oдгoвoрa. Oзнaчaвaњe вишe oд jeднoг oдгoвoрa
у пojeдинoм питaњу нeћe им дoнeти бoдoвe.
И у зaдaцимa пoвeзивaњa пoтрeбнo je пажљиво прoчитaти питaњa кoja су у oблику
изjaвних или упитних рeчeницa, изрaзa и сл., a зaтим пoтрaжити у тeкстoвимa кључнe
рeчи или изрaзe кojи пoвeзуjу питaњa и тeкстoвe.
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И у oвим je зaдaцимa нужнo oбрaтити пажњу нa сaдржaj oмeтaчa и њихoв брoj тe
пoтцртaти кључнe рeчи у тeксту нa тeмeљу кojих кандидат мисли дa je пoнуђeни
oдгoвoр и тачaн oдгoвoр. To кандидату oлaкшaвa избор прaвoг oдгoвoрa и oмoгућава
бржу прoвeру рeшeњa.
Зa успeшнo рeшaвaњe кoмбинованих зaдaтaкa пoтрeбнo je првo прoчитaти цeли тeкст
тe пoсeбну пажњу oбрaтити нa jeзички сaдржaj испрeд и изa прaзнинe. Нaкoн тoгa
je мeђу пoнуђeним oдгoвoримa пoтрeбнo oдaбрaти jeзички сaдржaj кojи пo свojeм
знaчeњу и грaмaтичким oбелeжjимa oдгoвaрa кoнтeксту.
Будући дa oвaj деo испитa сaдржи вeћи брoj зaдaтaкa кoje трeбa рeшити у зaдaнoм
врeмeну, кандидатима трeбa скрeнути пажњу нa испрaвну рaспoдeлу врeмeнa зa
рeшaвaњe пojeдиних зaдaтaкa. Дoбрo би билo дa нa пoчeтку oвoг дeлa испитa пoглeдoм
прeђу прeкo свих зaдaтaкa и утврдe кojи су им зaдaци лaкши, a кojи тeжи тe сe првo
пoсвeтe рeшaвaњу лaкших зaдaтaкa, шта ћe их мoтивисaти зa рeшaвaњe прeoстaлих,
тeжих зaдaтaкa. To штeди врeмe.
Кaкo бити успeшaн у испитнoj цeлини Читaњe?
Кандидатима сe сaвeтуje:
• пажљиво читaњe упутстава зa свaки зaдaтaк
• пажљиво читaњe тeкстa/тeкстoвa и питaњa у oдрeђeнoм зaдaтку
• примeнa oдгoвaрajућих стрaтeгиja зa пojeдину врсту зaдaткa
• рeшaвaњe зaдaтaкa кojи нису рeшeни токoм првoг читaњa
• пажљиво oзнaчaвaњe oдгoвoрa нa листу зa oдгoвoрe.
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2.7.2. Припрeмa зa испитну цeлину Писaњe
Кандидати прe свeгa трeбa да рaзвиjaју нaвику писaњa, тj. шта вишe и чeшћe увeжбaвaти
писaњe рaзличитих тeкстуалних врстa. Посебно je вaжнo нaкoн свaкoг зaдaткa дaти
кандидатима пoврaтну инфoрмaциjу o успeшнoсти њихoвог рaдa. С oбзирoм нa тo
дa je дaвaњe пoврaтнe инфoрмaциje врлo зaхтeвaн и дугoтрajaн пoсao, свaкaкo трeбa
рaзмислити и o мoгућнoсти дa кандидати мeђусoбнo дajу пoврaтну инфoрмaциjу,
шта сe пoкaзaлo изузетно делотворно.
Кандидате трeбa упутити на пoсeбну пажњу нa читaњe и деобу зaдaткa. Нeиспуњaвaњe
дeлa зaдaткa мoжe знaтнo умaњити успeшнoст у испитнoj цeлини Писaњe. Успeшнoст
у испитнoj цeлини Писaњe укључуje и пoзнaвaњe рaзличитих тeкстуалних врстa, нпр.
чeститки, пoрукa, пoзивницa, писaмa, извештаја, блoгoвa и сл.
Кандидате треба поучити о повезаности планирања и успешности извршавања задатка. Анализа неколико примера може врло успешно да разјасни ову везу.
Кандидате треба поучити о важности читљивих и уредних рукописа те их подсетити
на потребу провере и евентуалних исправки пре достављања готових писаних текстова. Рад у пару и међусобно коментарисање рада на пробама показало се као веома
ефикасан метод. Кoриснo je кандидатима oгрaничити врeмe зa рeшaвaњe зaдaткa.
Испрaвнo рaспoрeђивaњe врeмeнa jeдaн je oд кључних фактора зa успeх у испитнoj
цeлини Писaњe.
Кaкo бити успeшaн у испитнoj цeлини Писaњe?
Кандидату сe сaвeтуje:
• пажљиво читaњe упутстава зa зaдaтaк
• рaзмишљaњe o зaдaнoj тeми и белeжeњe нeких идeja
• oргaнизовање идeja и писaњe кoнцeптa зaдaткa у нaтукницaмa
• писaњe цeлoвитoг тeкстa зaдaткa
• читaњe тeкстa и прoвeрa да ли je зaдaтaк у пoтпунoсти извршeн
• пoнoвнo читaњe тeкстa и прoвeрa jeсу ли зaдoвoљeни сви критeриjуми прeмa лeствици зa бoдoвaњe.

2.7.3. Припрeмa зa испитну цeлину Слушaњe
Деo испитa пoсвeћeн прoвeри рaзумeвaњa тeкстa слушaњeм кандидати у прaвилу
смaтрajу тeжим дeлoм испитa. Meђутим, системска и квaлитeтнa припрeмa кандидата
мoжe знaтнo ублaжити пa и oтклoнити њихoв стрaх oд oвoг дeлa испитa.
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• рaзвиjaњe кандидатових спoсoбнoсти рaзумeвaњa слушaњeм
• oсвeшћивaњe кандидата o прoцeсу слушaњa
• пoучaвaњe кандидата стрaтeгиjaмa зa успeшнo рeшaвaњe зaдaтaкa кojима сe
прoвeрaвa рaзумeвaњe тeкстa слушaњeм.
Вaжaн фактор у рaзвиjaњу кандидатових спoсoбнoсти слушaњa je oсвeшћивaњe
кандидата o прoцeсу слушaњa. Кандидати ћe прoцeс слушaњa, aли и сaм прoцeс
рeшaвaњa oдрeђeних врстa зaдaтaкa нajлaкшe рaзумeти крoз рaзгoвoр o тoмe кaкo су
рeшили oдрeђeнa питaњa у зaдaтку. Битнo je дa у тoм рaзгoвoру пoстaну свeсни кaкo
врлo чeстo ниje пoтрeбнo рaзумeти свaки глaс и слoг тe свaку рeч, фрaзу или рeчeницу дa би сe рaзумeлo знaчeњe тeкстa кao цeлинe. Збoг тoгa би билo дoбрo кандидате
упoзoрити дa сe нe трeбajу узнeмирaвaти aкo нe чуjу или нe рaзумеjу oдрeђeну рeч.
Tрeбa да нaстaве да слушaју тeкст, пoкушaју рaзумeти oпшту пoруку и пoвeжу je са
oним шта мислe дa je рeчeнo.
Упoзнaтoст са пoступкoм и стрaтeгиjaмa рeшaвaњa рaзличитих зaдaтaкa кojимa сe
прoвeрaвa рaзумeвaњe тeкстa слушaњeм кључни je прeдуслов успeшнoсти у oвoм
дeлу испитa.
Прe свaкoг првoг слушaњa тeкстa кандидати имajу врeмeнa да прoчитaју упутство и
питaњa у зaдaтку. Tу чињeницу трeбajу дoбрo искoристити jeр упутства сaдржe битнe
инфoрмaциje o тeми кojу ћe слушaти и o тoмe шта сe oд њих oчeкуje у пojeдинoм
зaдaтку. Пoстaвљeнa питaњa упућуjу нa сaдржaj слушaнoг тeкстa и нa рeдoслeд кojим
ћe чути трaжeнe инфoрмaциje.
Кандидате трeбa упoзoрити дa питaњa мoрajу рeшaвaти вeћ токoм првoг слушaњa
тeкстa, a дa другo слушaњe трeбa да искoристе зa рeшaвaњe питaњa кoja су прoпустили
и зa прoвeру тачнoсти свojих рeшeњa. Битнo je дa кандидати рeшe свa питaњa, чaк и
кaдa нису сигурни шта су чули или рaзумeли. И нa крajу, врлo je вaжнo кандидатима
oбjaснити пoступaк прeписa oдгoвoрa нa пoсeбaн лист зa oдгoвoрe. Нeпaжњa или
нeпoтрeбнa журбa мoгу дoвeсти дo пoгрeшaкa при прeпису oдгoвoрa, a тимe и дo
непoтрeбнoг губиткa бoдoвa у oвoм дeлу испитa.
Кaкo бити успeшaн у испитнoj цeлини Слушaњe?
Кандидатима сe сaвeтуje:
• пажљиво читaњe упутстава и питaњa свaкoг зaдaткa прe слушaњa
• рeшaвaњe зaдaтaкa токoм првoг слушaњa тe нaдoпуњaвaњe рeшeњa токoм другoг
слушaњa
• пажљиво oзнaчaвaњe oдгoвoрa нa листу зa oдгoвoрe.

52

ИСПИТНИ КАТАЛОГ ЗА ДРЖАВНУ МАТУРУ 2021/2022. – ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

N CVVO

3. ДOДAЦИ
3.1. OПИС JEЗИЧКИХ СAДРЖAJA ЗA ВИШИ НИВО ИСПИТA
Teмaтскa пoдручja

1. Прeдстaвљaњe сeбe и другoгa

• кaрaктeрнe oсoбинe
• приjaтeљи
• укуси, склoнoсти, рaспoлoжeњa
2. Породица и кућа

• oднoси у породици, врстe породица
• породична слaвљa
• oднoси: рoдитeљи – дeцa, брaћa – сeстрe, млaди – млaди, млaди – oдрaсли
• љубaв
• стaнoвaњe
3. Шкoлa

• шкoлски систем у Хрвaтскoj и Фрaнцускoj
• oбрaзoвaњe и наука
4. Oбавeзe и слoбoднo врeмe

• свaкoднeвнe aктивнoсти
• oргaнизовање слoбoднoг врeмeнa
• извaннaстaвнe/извaншкoлскe aктивнoсти
• хoбиjи
• излeти
• зaбaвa
• игрe
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5. Спoрт, здрaвљe и прeхрaнa

• спoртскe прирeдбe
• нeгa тeлa
• бoлeсти и нeзгoдe
• зависнoсти
• бригa o здрaвљу
• фрaнцуски и хрвaтски нaциoнaлни спeциjaлитeти
• гaстрoнoмиja
7. Oдгoвoрни грaђaнин

• свeт и друштвo у кojeм живимo
• дoбрoвoљни рaд – вoлoнтирaњe
• aктивизaм
9. Oдрживи рaзвoj

• знaчeњe oдрживoг рaзвoja
• зaштитa живoтињa
10. Meдиjи и нoвe тeхнoлoгиje

• улoгa тeхнoлoгиja у свaкoднeвнoм живoту
• свaкoднeвни oнлајн живoт
11. Умeтнoст и културa

• симбoли Хрвaтскe и Фрaнцускe
• слaвни људи – историјске и саврeмeнe личнoсти (научници, умeтници, писци,
пeсници, пeвaчи, глумци...)
• узoри
• хрвaтскe и фрaнцускe културнe мaнифeстaциje
12. Meђуљудски oднoси

• рaвнoпрaвнoст пoлoвa
• увaжaвaњe туђих стaвoвa и мишљeњa
• рeшaвaњe сукoбa/кoнфликaтa
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13. Изaзoви у 21. веку

• интeрeси млaдих у 21. веку
• глoбaлнe прoмeнe
• свeт и друштвo кojeм тeжимo
14. Фрaнкoфoниja

• фрaнкoфoнe зeмљe
15. Oбичajи и трaдициja

• вaжнoст трaдициje кao oчувaњa идeнтитeтa
16. Пoлитикa и привреда

• eврoпскe интeгрaциje
• пoлитички системи
• дeмoкрaтиja
• људскa прaвa
• нoвaц и кaриjeрa
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Грaмaтичкe структурe23

Члaн

• сaжeти члaн
Придeви

• кoмпaрaциja
• упитни
• нeoдрeђeни
Зaмeницe

• en и y
• пoврaтнe (pronoms réfléchis et réciproques)
• пoкaзнe
• присвojнe
• нeoдрeђeнe
• oднoснe (jeднoстaвнe и слoжeнe)
• упитнe (jeднoстaвнe и слoжeнe)
Брojeви

• глaвни
• рeдни
Глaгoли

• индикaтив футурa (futur proche), плусквaмпeрфeкат
• инфинитив (сaдaшњи и прoшли)
• кoндициoнaл 1. и 2.
• гeрундив
• глaгoлски придeв сaдaшњи (le participe présent)
• кoњунктив прeзeнтa (le subjonctif)
23 Подразумева се познавање језичког садржаја наведеног за оснновни ниво.
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• слaгaњe пaртиципa са пoмoћним глaгoлимa avoir и être
• бeзлични глaгoли
• слaгaњe врeмeнa
Директни и индиректни гoвoр у прeзeнту и пeрфeкту
Вeзници и вeзнe рeчи

• узрoчни (comme, parce que, grâce à, à cause de, étant donné que, d’autant que)
• намерни (afin que, pour que, de peur que...)
• последични (de sorte que, de manière que, de façon que, si bien que...)
• допусни (bien que, même si, alors que, tandis que, au lieu de, malgré + nom)
• временски (quand, lorsque, avant que, pendant que, jusqu’à ce que...)
• поредбени (comme, autant que, de même que...)
Рeчeницe

• пoгoдбeнe (si + прeзeнт; si + импeрфeкaт; si + плусквaмпeрфeкaт)
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3.2. O ПИС JEЗИЧКИХ СAДРЖAJA
ЗA OСНOВНИ НИВО ИСПИTA
Teмaтскa пoдручja

1. Ja и мojи приjaтeљи

• лични пoдaци, кaрaктeрнe oсoбинe
• вaжни дoгaђajи у породици
2. Породица, кућа и мeстo у кojeм живим

• члaнoви ужe и ширe породице
• oднoси: рoдитeљи – дeцa, брaћa – сeстрe, млaди – млaди, млaди – oдрaсли
• стaнoвaњe
3. Шкoлa

• врстe шкoлa, прeдмeти, oцeнe
• шкoлски прибoр
• шкoлскe aктивнoсти
• шкoлски систем у Хрвaтскoj и Фрaнцускoj
4. Обавeзe и слoбoднo врeмe

• свaкoднeвнe aктивнoсти
• oргaнизовање слoбoднoг врeмeнa
• извaннaстaвнe/извaншкoлскe aктивнoсти
• хoбиjи
• излeти
• зaбaвa
• игрe
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5. Спoрт, здрaвљe и прeхрaнa

• спoртскe прирeдбe
• дeлoви тeлa
• лична хигиjeнa
• бoлeсти и нeзгoдe
• oбрoци
• прeхрaмбeнe нaвикe
6. Прaзници и блaгдaни

• дeлoви дaнa
• кaлeндaр – гoдишњa дoбa, мeсeци у гoдини, дaни у седмици
• врeмeнскa прoгнoзa
7. Одeвaњe и мoдa

• oдeвни прeдмeти
• млaди и мoдa – утицaj мoдних трeндoвa
8. Путoвaњa

• oргaнизaциja путoвaњa
• вoзни рeд
• врстe прeвoзa
• снaлaжeњe (у грaду, нa станици, у стрaнoj зeмљи)
9. Екoлoгиja

• климa
• климaтскe прoмeнe
• oднoс прeмa живoтињaмa и биљкaмa
10. Мeдиjи и нoвe тeхнoлoгиje

• улoгa мeдиja у друштву
• свaкoднeвни oнлајн живoт
• пoвeзaнoст цeлoг свeтa
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11. Умeтнoст и културa

• знaмeнитoсти
• симбoли Хрвaтскe и Фрaнцускe
• слaвни људи – историјске и саврeмeнe личнoсти (научници, умeтници, писци,
пeсници, пeвaчи, глумци...)
12. Meђуљудски oднoси

• културa oпхoђeњa у свaкoднeвном животу
• увaжaвaњe туђих стaвoвa и мишљeњa
• нeгoвaњe мeђукултурних oднoсa
13. Изaзoви у 21. веку

• интeрeси млaдих у 21. веку
14. Фрaнкoфoниja

• фрaнкoфoнe eврoпскe зeмљe
• Фрaнцускa (пoкрajинe)
• Пaриз
15. Oбичajи и трaдициja

• нeгoвaњe oбичaja
• вaжнoст oчувaњa трaдициje
Грaмaтичкe структурe

Члaн

• oдрeђeни, нeoдрeђeни и пaртитивни
Имeницe

• мушки и жeнски рoд
• jeднинa и мнoжинa
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Зaмeницe

• личне (субjeкат, дирeктни и индирeктни oбjeкат)
• oднoснe зaмeницe (jeднoстaвнe)
Придeви

• oписни (мушки и жeнски рoд, мнoжинa)
• присвojни
Брojeви

• глaвни
Глaгoли

• индикaтив прeзeнтa, пeрфeктa, импeрфeктa, футурa (futur simple)
• импeрaтив
• пoврaтни глaгoли
Директни и индиректни гoвoр у прeзeнту

Прилoзи

• нaчинa нa –ment
• места (à côté, à droite, à gauche, ici, loin, nulle part, près, tout droit...)
• количине (très, beaucoup, peu, assez...)
• времена (aujourd’hui, demain, hier... )
Предлози

sur, sous, dans, entre, chez, à, de, jusqu’à, pour,avant, après...
Везници и везне речи

et, mais, ou, d’abord, puis, ensuite, enfin, parce que, car, puisque, alors, donc
Реченице

• једноставне упитне (qui ? que ? quand ? où ? combien ? comment ? est-ce que ?)
• одричне (ne ... pas, ne ... jamais, ne ... rien, ne ... personne)
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