
ELEMENTI I MJERILA PRAĆENJA, PROVJERAVANJA I OCJENJIVANJA 

UČENIKA U NASTAVI ENGLESKOG  JEZIKA 

 

RAZRED: 1. - 4. 

 

Razumijevanje slušanjem (1. - 4. r.) 

 5 – samostalno i točno povezuje slikovni i zvučni sadržaj, razumije naputke i naredbe i na 

njih pravilno reagira, razumije jednostavne rečenice i pitanja, razumije jednostavni dijalog ili kraći 

tekst (* 3. i 4. razred), aktivan i redovit u radu na satu 

 4 – uglavnom točno povezuje slikovni i zvučni sadržaj,  uglavnom razumije naputke i 

naredbe i na njih pravilno reagira, uglavnom razumije jednostavne rečenice i pitanja, uglavnom 

razumije jednostavni dijalog ili kraći tekst (3. i. 4. razred), uglavnom aktivan i redovit u radu na 

satu 

 3 – djelomično točno i uz pomoć povezuje slikovni i zvučni sadržaj,  djelomično i uz pomoć 

razumije naputke i naredbe i na njih pravilno reagira, djelomično razumije jednostavne rečenice i 

pitanja, djelomično razumije jednostavni dijalog ili kraći tekst (3. i 4. razred), djelomično aktivan i 

redovit u radu na satu 

 2 - djelomično i samo uz pomoć povezuje slikovni i zvučni sadržaj,  djelomično i samo uz 

pomoć razumije naputke i naredbe i na njih pravilno reagira, djelomično i samo uz pomoć razumije 

jednostavni dijalog ili tekst (3. i. 4. r.), sudjeluje u radu na satu samo uz poticaj 

 1 – niti uz pomoć ne povezuje slikovni i zvučni sadržaj, ne  razumije naputke i naredbe, niti 

uz pomoć ne razumije jednostavni dijalog ili kraći tekst (3. i 4. r.), ne sudjeluje u radu na satu niti na 

poticaj 

 

Usmeno izražavanje (1. - 4. r.) 

 5 – samostalno i točno reproducira sadržaje (pjesmice, brojalice, izdvojene riječi, kraće 

rečenice, kraći dijalog – 3. i 4. r.),  postavlja i odgovara na jednostavna pitanja, sudjeluje u kratkim 

dramatizacijama, samostalno i točno prenosi poruku stvaranjem rečenica 

 4 – uglavnom točno reproducira sadržaje (pjesmice, brojalice, izdvojene riječi i kraće 

rečenice, kraći dijalog – 3. i 4. r.), uglavnom točno postavlja i odgovara na jednostavna pitanja i  

sudjeluje u kratkim dramatizacijama, uglavnom točno prenosi poruku stvaranjem rečenica 

 3 – djelomično točno i uz pomoć reproducira sadržaje (pjesmice, brojalice, izdvojene riječi i 

kraće rečenice, kraći dijalog – 3. i 4. r.), djelomično točno i uz pomoć postavlja i odgovara na 

jednostavna pitanja i sudjeluje u kratkim dramatizacijama, djelomično točno i uz pomoć prenosi 

poruku stvaranjem rečenica 

 2 - djelomično i samo uz pomoć reproducira sadržaje (pjesmice, brojalice, izdvojene riječi i 

rečenice, kraći dijalog – 3. i 4. r.), verbalno reagira uz stalan poticaj i pomoć, koristi vrlo oskudan 

rječnik, pogreške u govoru u velikoj mjeri ometaju komunikaciju 

 1 – niti uz pomoć ne reproducira sadržaje (pjesmice, brojalice, izdvojene riječi i rečenice, 

kraći dijalog – 3. i 4. r.), ne postavlja pitanja, ne odgovara na njih, ne sudjeluje u dramatizacijama 

niti na poticaj, niti uz pomoć, ne prenosi poruku, ne stvara rečenice, nije ovladao obrađenim 

vokabularom 

 

Čitanje (2. - 4.r.) 

 5 – samostalno i točno čita riječi i kraće rečenice, točno ih povezuje sa slikovnim 

materijalom, samostalno i točno sastavlja rečenice od zadanih dijelova i povezuje ih u smislenu 

cjelinu, prepoznaje točne i netočne podatke iz teksta, dopunjava tekst zadanim riječima, odgovara 

na jednostavna pitanja 

 4 -uglavnom točno čita riječi i kraće rečenice i povezuje ih sa slikovnim materijalom,  

uglavnom točno sastavlja rečenice od zadanih dijelova i povezuje ih u smislenu cjelinu, uglavnom 

prepoznaje točne i netočne podatke iz teksta, uglavnom točno dopunjava tekst zadanim riječima i 

odgovara na jednostavna pitanja 



 3 - djelomično točno čita riječi i kraće rečenice i povezuje ih sa slikovnim materijalom,  

djelomično točno sastavlja rečenice od zadanih dijelova i povezuje ih u smislenu cjelinu, 

djelomično prepoznaje točne i netočne podatke iz teksta, djelomično točno dopunjava tekst zadanim 

riječima i odgovara na jednostavna pitanja 

 2 – djelomično i samo uz pomoć čita riječi i kraće rečenice i povezuje ih sa slikovnim 

materijalom, djelomično i samo uz pomoć  sastavlja rečenice od zadanih dijelova i povezuje ih u 

smislenu cjelinu, teško prepoznaje točne i netočne podatke iz teksta, dopunjava tekst zadanim 

riječima samo uz pomoć, odgovara na jednostavna pitanja samo uz pomoć 

  1 – niti  uz pomoć ne čita riječi i kraće rečenice, ne povezuje ih sa slikovnim materijalom,  

ne sastavlja rečenice od zadanih dijelova i ne povezuje ih u smislenu cjelinu, ne prepoznaje točne i 

netočne podatke iz teksta, ne dopunjava tekst zadanim riječima, ne odgovara na jednostavna pitanja 

 

Pismeno izražavanje (2. – 4. r.) 

 5 – samostalno i točno prepisuje riječi i rečenice prema grafijskom predlošku,  točno 

prepisuje kraće tekstove koji su prethodno usmeno obrađeni (4.r.), samostalno i točno nadopunjava 

tekst riječima koje nedostaju, točno piše riječi i rečenice koje čuje -  diktat (4.r) 

 4 – uglavnom  točno prepisuje riječi i rečenice prema grafijskom predlošku,  uglavnom 

točno prepisuje kraće tekstove koji su prethodno usmeno obrađeni (4.r.), uglavnom točno 

nadopunjava tekst riječima koje nedostaju, uglavnom točno piše riječi i rečenice koje čuje -  diktat 

(4.r) 

 3 - djelomično točno prepisuje riječi i kraće rečenice prema grafijskom predlošku,  

djelomočno  točno prepisuje kraće tekstove koji su prethodno usmeno obrađeni (4.r.), djelomično 

točno nadopunjava tekst riječima koje nedostaju, djelomično točno piše riječi i rečenice koje čuje -  

diktat (4.r) 

 2 - djelomično i samo uz pomoć prepisuje riječi i kraće rečenice prema grafijskom 

predlošku,  prepisuje kraće tekstove koji su prethodno usmeno obrađeni uz puno pogrešaka (4.r.), 

dopunjava riječi i rečenice i odgovara na pitanja samo uz pomoć 

 1 – nije u stanju prepisati riječi i kraće rečenice / tektove (4.r.) prema grafijskom predlošku,  

niti uz pomoć ne dopunjava riječi i rečenice i ne odgovara na pitanja 

 

U 1. razredu čitanje i pisanje se ne ocjenjuju. 

 


