


ЦИЉ: 
 

ЦИЉ ЕКСТЕРНЕ ПРОВЈЕРЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ЈЕ УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА 

ОСТВАРЕНОСТИ ОЧЕКИВАНИХ ИСХОДА ДЕФИНИСАНИХ НАСТАВНИМ ПРОГРАМОМ 

ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК. ПОРЕД ГЛАВНОГ ЦИЉА ДЕФИНИСАНИ СУ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ОВЕ ПРОВЈЕРЕ: 

• РЈЕШАВАЊЕ НИЗА ЗАДАТАКА ОБЈЕКТИВНОГ ТИПА,  

• ПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА И ПРОПИСАНЕ ПРОЦЕДУРЕ,  

• УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА ЗА РЈЕШАВАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ТИПОВА 

ЗАДАТАКА,  

• ПОВЕЋАЊЕ ОБЈЕКТИВНОСТИ ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, 

• УПОРЕЂИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА ОВОМ ВРЕДНОВАЊУ С ОЦЈЕНОМ ИЗ 

СРПСКОГ ЈЕЗИКА (ЗАКЉУЧНОМ) НА    КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА.  

 



УКУПНО НА НИВОУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 



НИЗ ЗАДАТАКА ОБЈЕКТИВНОГ ТИПА ОБУХВАТИО ЈЕ САДРЖАЈЕ НАСТАВНИХ ТЕМА:  

1. Језик,  

2. Књижевност  

3. Језичка култура (правопис) 



➢ разумију прочитано,  

➢ познају књижевне врсте,  

➢ анализирају, уочавју и одређују особине ликова у басни,  

➢ разумију правилно пишу ријечи супротног значења, 

➢ одређују значење скараћеница,  

➢ уочавају главне реченичке дијелове, 

➢ уочавају на примјерима врсту придјева и правилно пишу придјеве изведене од именица и глагола,  

➢ разликују реченице по значењу (изјавне, упитне, узвичне) и облику (потврдне, одричне),  

➢ препознају лице и број глагола,  

➢ уочавају и правилно пишу глаголе у садашњем, прошлом и будућем времену,  

➢ разликују управни од неуправног говора и правилно записују све облике управног говора,  

➢ примијењују правописна правила: правилно употребљавају знаке интерпункције, правилно пишу велико 

слово (имена народа, установа, улица, бројева и датума), писање ријечце не уз глаголе, придјеве и 

именице 

ЗАДАЦИМА ОБЈЕКТИВНОГ ТИПА НАСТОЈАЛИ СМО САЗНАТИ КОЛИКО СУ УЧЕНИЦИ 

ОСТВАРИЛИ ОЧЕКИВАНЕ ИСХОДЕ:  



ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ СУ СВРСТАНИ У СЉЕДЕЋЕ НИВОЕ:  

Ниво постигнућа 

Ознака 

нивоа 

постигнућа 
Број освојених бодова 

− не задовољава 

− ниски ниво  

− средњи ниво 

− високи ниво 

НЗП 

ННП 

СНП 

ВНП 

мање од 45% бодова 

од 45% до 54% бодова 

од 55% до 74% бодова 

од 75% до 100% бодова 



РЕГИЈА БАЊАЛУКА 
34 школе 

120 одјељења/група 

присутност 98% 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 206 11,55 

ННП 139 7,79 

СНП 518 29,05 

ВНП 920 51,59 

Укупно  1783 72,07 



Регија Добој  
18 школa 

58 одјељења/група 

присутност 95% 

Ниво 

постигнућа 

Број 

одјељења 

Проценат 

% 

НЗП 113 18,55 

ННП 65 10,67 

СНП 235 38,58 

ВНП 196 32,18 

УКУПНО 609 63,13 



Регија Приједор 
11 школa 

27 одјељења/група 

присутност 95% 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 33 12,5 

ННП 43 16,29 

СНП 86 32,6 

ВНП 102 38,64 

Укупно  264 66,74 



Регија Бијељина  
9 школa 

54 одјељења/група 

присутност 97% 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 69 13,34 

ННП 57 11,02 

СНП 179 34,63 

ВНП 212 41 

Укупно  517 66,80 



Регија Бирач 

9 школa 

23 одјељења/група 

присутност 98,38% 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 69 19,32 

ННП 40 11,20 

СНП 101 28,30 

ВНП 147 41,18 

Укупно  357 64,57 



Сарајевско-романијска регија  

8 школa 

35 одјељења/група 

присутност 87,57% 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 69 15,8 

ННП 38 8,70 

СНП 131 30 

ВНП 199 45,54 

Укупно  437 66,56 



Регија Херцеговина  
4 школa 

29 одјељења/група 

присутност 98,90% 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 26 7,24 

ННП 14 3,90 

СНП 95 26,50 

ВНП 224 62,40 

Укупно  359 74,45 



Ниво постигнућа ученика на нивоу  
Републике Српске 

93 школe 

346 одјељења/група 

4 326 ученика 

Ниво 

постигнућа  

Број 

ученика  

Проценат  

НЗП 585 13,52 

ННП 396 9,15 

СНП 1345 31,09 

ВНП 2000 46,23 

Укупно  4326 69,18 



Постигнућа 
 по задацима  

▪ разумијевање прочитаног текста  

▪ књижевне врсте 

▪  управни говор 

▪ писање бројева 

▪ реченични дијелови 

▪ врсте ријечи 

▪ писање рјечце не уз придјеве и глаголе 

▪ врсте именица). 

▪ препознавање описa 

▪ врстa текста 

▪ ријечи супротног значења 

▪ значење и облик реченица 

▪ Правопис 

▪ ијекавски изговор 

▪ значење скраћеница 

▪ врсте придјева 

▪ писање слова ј 

▪ особине лика и поука басне 

▪ творба придјева од глагола и 

именица 

▪ значење ријечи 

▪ препознавање глагола у садашњем 

времену, 

▪ писање у одређеном лицу у прошлом и 

будућем времену 



Најуспјешније ријешени задаци 

Ранг % 

Ред. 

бр. 

зад. 

Наставни садржај 
Ниво 

постигнућа 

1. 88,02 2. Књижевне врсте   ВНП 

2 83,67 19.  Врсте ријечи ВНП 

3 82,19 16. 
Писање рјечце не уз глаголе и 

придјеве  
ВНП 



Најмање успјешно ријешени задаци 

Ранг % Ред. бр. 

зад. 

Наставни садржај Ниво  

постигнућа 

1. 33,16 15. Уочавање глагола у садашњем 

времену и правилно писање у 

одређеном лицу у прошлом и будућем 

времену  

НЗП 

2. 42,56 6. Значење ријечи   НЗП 

3. 46,05 3. Особине лика и поука басне  ННП 



Збирни приказ постигнућа на нивоу регија  



Закључак 
∙ Српски језик као кључна основа писмености и истовремено фундаментална основа успјешности у свим другим 

предметима заслужује посебну пажњу свих релевантних носиоца васпитно-образовног рада. 

∙ Провјером постигнућа ученика из српског језика у Републици Српској обухваћено  је 4326  ученика петог разреда 

распоређених у 346 одјељења/група из 93 основне школе.  

∙  На републичком нивоу остварен је средњи ниво постигнућа (69,18%).  

∙ Просјечна оцјена, коју су ученици остварили приликом израде задатака објективног типа мања је за 0,48 од просјечне 

оцјене из српског језика коју су ученици имали на крају првог полугодишта. (Просјечна оцјена на задацима је 3,18 а на 

крају првог полугодишта била је 3,93). 

∙ Анализом остварених постигнућа уочавамо да су ученици успјешнији били у рјешавању задатака препознавања и 

чињеничног знања, а мање успјешни у задацима којим се тражило разумијевање, схватање, логичко закључивање и 

примјена наученог. 

∙ Незадовољавајући и ниски ниво постигнућа нам указује да нису остварени сљедеће исходи учења: уочавање и правилно 

писање глагола у садашњем, прошлом и будућем времену, врста текста, особине лика и поука басне.  

∙ Ови резултати указују да је настава српског језика углавном организована и реализована на начин да потенцира 

чињенична знања и репродукцију,  а мање на развој  логичког и критичког мишљења и примјену наученог.  

∙ Развој способности анализе, синтезе, уопштавања, логичког и критичког промишљања, закључивања и примјене, остаје 

трајна обавеза у настави свих наставних предмета, па и у настави српског језика.  


