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     Савремена настава усмерена је ка стварању услова да ученици овладају 
разумевањем градива и применом стеченог знања. У складу с тим, очекује се да 

тестови знања који се примењују у настави садрже задатке за испитивање нивоа разумевања и 
примене знања. Циљ истраживања које смо спровели био је да се региструје заступљеност 
задатака разумевања и примене знања у тестовима из српског језика, као и да се утврде и 
међусобно упореде њихове карактеристике. Испитивање је реализовано применом 
дескриптивно-аналитичке методе, техникама интервјуисања и анализе садржаја. Анализом су 
обухваћена 24 теста које су наставници самостално конструисали, са укупно 226 задатака. 
Резултати упућују на закључак да међу задацима разумевања и примене знања постоје 
сличности с обзиром на области градива на које се односе, начин језичког обликовања, 
најзаступљеније типове задатака и поједине аспекте техничког обликовања. Разлика постоји у 
погледу сложености задатака према образовним стандардима. Резултати упозоравају на то 
да поједини наставници поистовећују ниво знања који се задатком испитује с нивоом постигнућа 
на који задатак реферише према образовним стандардима. Варирање типова задатака је слабо 
заступљено, као и примена техничких решења у циљу појачавања директивности задатака. У 
одређеним аспектима конструкције задатака наставници се ослањају на примере задатака у 
збиркама за припрему завршног испита. У целини посматрано, постоји простор за унапређивање 
знања наставника у домену конструкције задатака разумевања градива и примене знања.

              тест знања, типови задатака, нивои знања, настава српског језика, основна 
школа.

увод

Тестови знања су врста инструмената који налазе широку примену у педагош-
кој пракси. Упркос све чешћој примени тестирања на макроплану – у националним и 
међународним оквирима, и на микроплану – у редовном наставном раду, неоспорно је 
да конструкција тестова представља сложен процес. Сложеност конструкције теста је 
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умногоме одређена сложеном конструкцијом самих задатака као основних јединица 
структуре теста знања. Задатке одликују низови карактеристика које могу бити пред-
мет истраживачког интересовања. У овом раду размотрићемо неколико карактерис-
тика задатака са становишта њиховог садржаја и форме. То су: област знања на коју се 
задатак односи, сложеност задатка, језичко обликовање захтева у задатку, тип задатка 
и техничко обликовање задатка. Све издвојене карактеристике релевантне су за те-
стове који се примењују у настави (Crocker & Algina, 1986; Fives & DiDonato Barnes, 2013; 
Izard, 2005). С обзиром на то да процесу израде тестова наставници често приступају 
самостално, може се поставити питање какве су карактеристике задатака које наста-
вници израђују? У нашој средини наведено питање није довољно истраживано, посеб-
но када је реч о задацима који испитују ниво разумевања и примене знања. Питање 
карактеристика задатака у тесту једно је од кључних у домену конструкције и примене 
тестова знања. Такође, може се сматрати актуелним у области педагошких истражи-
вања, како због тенденције да се повећа заступљеност тестова знања у нашим школа-
ма тако и због важности разумевања садржаја учења и примене наученог за живот у 
савременом друштву. Истовремено, утврђивање карактеристика задатака може нам 
помоћи и да сагледамо да ли постоји потреба за унапређивањем сазнања које наста-
вници поседују у домену конструкције задатака у тесту знања.

Разумевање градива и примена знања као циљеви у настави

Очекивања која се постављају образовању битно су се променила у последњих 
неколико деценија. У времену сталног научно-технолошког развоја информације су 
постале лако доступне и брзо застаревају. Овладаност чињеницама више није довољ-
на да бисмо успешно одговорили на захтеве живота у савременом друштву, већ је по-
требно да добро разумемо појаве којe нас окружују. Тако, оријентација ка разумевању 
градива и примени знања представља једну од основних одлика добре савремене 
наставе (Good & Brophy, 2008). Разумевање се односи на познавање елемената одређе-
ног садржаја и на уочавање веза међу елементима. Разумевање постоји у свакој обла-
сти знања. Тако се, на пример, у хемији може говорити о разумевању научних појмова, 
стања или догађаја, у математици о разумевању образаца, процедура, једначина, а у 
области језика о разумевању наратива, структуре заплета у књижевном делу, грама-
тичких правила. Тек када постоји разумевање, могуће је говорити и о примени знања. 
Примена омогућава решавање различитих проблемских ситуација, како у процесу 
учења тако и у свакодневном животу (Newton, 2002).      

Да бисмо успешно реализовали одређење свакодневне активности, понекад је 
довољно да владамо познавањем чињеница (Pritchard, 2009). На пример, у ситуацији 
када је потребно платити рачун за четири оловке чија је појединачна цена пет ди-
нара, ученик трећег разреда ће без пуно размишљања знати тачну висину рачуна. У 
описаној ситуацији ученик не мора показати разумевање операције множења, јер то 
није неопходно. Ипак, тежња да ученици овладају разумевањем операције множења 
значајна је са становишта развоја мишљења код ученика (Pritchard, 2009). Када се по-
стигне ниво разумевања градива, касније је могуће овладати и другим сложенијим 
радњама потребним за решавање различитих проблемских ситуација. 
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Поставља се питање да ли ученици могу самостално овладати разумевањем и 
применом знања? За већину ученика то није реално очекивати (Gallagher, 2000). Раз-
умевање научних појмова захтева пуно интелектуалног напора. Неке појаве и проце-
се је тешко разумети, јер су противречни ономе што је очигледно и интуитивно (на 
пример, кретање земље око Сунца, посматрано са Земље делује као кретање Сунца 
око Земље). Самим тим, многи ученици неће достићи ниво разумевања уколико им 
се у томе не помогне (Gallagher, 2000). Ако имамо у виду да је ученицима помоћ по-
требна, шта би наставник требало да предузме да би остварио тај циљ? Да бисмо 
могли да говоримо о подстицању разумевања у настави, неопходно је да наставник 
постави разумевање и примену знања као циљеве наставе. Такође, неопходно је да: 
уважава и успешно примењује различите дидактичке принципе, као што су принцип 
диференцијације и индивидуализације у настави (Branković, 2003); поставља питања/
задатке који ученике подстичу да упоређују и испитују односе између различитих 
појава и догађаја (Newton, 2002); подстиче ученике да самостално истражују (Beyers, 
2010); редовно проверава ученичка знања; заједно са ученицима промишља о про-
цесу учења (Perkins, 1993). Већина наведених стратегија је сложена и свака од њих се 
може посебно истраживати. У овом раду фокусирали смо се на домен питања/задата-
ка као структуралних елемената тестова знања. Познато је да ученици прилагођавају 
стратегије учења захтевима које очекују у ситуацијама провере знања (Grgin, 2001). 
Последично, када размишљамо о томе да ли ће ученици бити подстакнути да уче с 
разумевањем или ће им циљ бити да меморишу што већи број чињеница, важно је 
отворити питање нивоа знања који се испитују задацима у тесту. 

Бројне анализе и испитивања у нашој земљи и региону (Dubljanin, 2010; Grgin, 
2001; Ilić Golubović, 2011) показале су да у тестовима које наставници самостално 
конструишу преовлађују задаци који испитују познавање чињеница, док је задатака 
разумевања и примене знања знатно мање. Иако је извесно да тестови које наста-
вници конструишу садрже и задатке разумевања и примене знања, о њиховим ка-
рактеристикама нема довољно сазнања. С обзиром на важност разумевања и приме-
не знања за укупни интелектуални развој ученика, као и на улогу коју тестови знања 
могу имати на плану подстицања ученика да уче с разумевањем, у раду смо пошли 
од следећег истраживачког питања: колико су у тестовима које наставници српског 
језика конструишу заступљени задаци који испитују разумевање и примену знања и 
какве су њихове карактеристике?    

Карактеристике задатака у тестовима знања

Квалитет теста знања је умногоме одређен квалитетом самих задатака као основ-
них елемената структуре теста. „Добар задатак“ у тесту знања одликује низ карактерис-
тика које се могу разматрати са различитих становишта. У овом раду карактеристикама 
задатака приступићемо са становишта њиховог садржаја и форме. Садржај задатака 
може се размотрити на више начина: с аспекта градива, нивоа знања који се задатком 
испитује, сложености задатка, језичког обликовања захтева у задатку. Ако говоримо 
о садржају са становишта школског градива, „добар задатак“ је увек репрезентати-
ван узорак градива које је изучавано у наставном процесу (Izard, 2005). Заступљеност  
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задатака који се односе на одређени део градива требало би да буде већа уколико је 
обради тог дела градива посвећено више времена у настави, и уколико се процењује 
да је градиво важније за наставак учења (Fives & DiDonato Barnes, 2013).

Садржај задатака може се посматрати и са становишта нивоа знањa који се ис-
питује конкретним задатком. У циљу одређивања нивоа знања, могу се користити 
различите таксономије образовних циљева: Блумова таксономија, SOLO таксоно-
мија, PISA таксономија и слично (Maksimović, 2013). Међу таксономијама образовних 
циљева у когнитивном домену најпознатија је Блумова таксономија (Pavlović Babić i 
sar., 2003). Блумова таксономија у изворном облику, а касније и ревидиране верзије 
таксономије наишле су на добар пријем у школској пракси. Таксономија образовних 
циљева у когнитивном подручју коју су Блум и сарадници саставили садржала је 
шест категорија: знање, разумевање, примену, анализу, синтезу и евалуацију. Главне 
разлике између таксономских категорија одраз су разлика које наставници уочавају 
у понашању ученика током процеса учења (Bloom, 1981). Најпознатија ревизија Блу-
мове таксономије је ревизија Андерсона и Кратвола (Anderson & Krathwohl) која да-
тира из 2001. године. У односу на изворну таксономију која је једнодимензионална, 
ревидирана верзија садржи две димензије: знања и когнитивне процесе. Димензија 
знања обухвата категорије: познавање чињеница, концептуална знања, процедурал-
на знања и метакогнитивна знања (Krathwohl, 2002). Када је реч о когнитивним про-
цесима, ревидирана верзија таксономије задржала је шест хијерархијски уређених 
категорија. Ипак, називи појединих категорија су измењени, делимично и њихов рас-
поред, као и начин на који се разуме значење појединих категорија (Krathwohl, 2002). 

Задаци у тесту знања могу бити различитог нивоа сложености. Одређивање 
сложености задатака најчешће је резултат емпиријске провере успешности ученика 
у њиховом решавању (Rivera, 2007). Питање сложености задатака може се довести у 
везу с образовним стандардима који се дефинишу за крај одређеног циклуса учења. 
У нашој земљи стандарди су развијани на основу експертских процена о сложености 
одговарајућих задатака и емпиријских провера успешности ученика у њиховом ре-
шавању. Полази се од претпоставке да се с порастом сложености задатка смањује 
број ученика који задатак успешно решавају. Очекује се да око 80% ученика успешно 
реши задатке на основном нивоу образовних стандарда, око 50% на средњем и око 
25% на напредном нивоу (Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja, 2010). 

У процесу конструкције задатка, неопходно је да захтев који се налази у њего-
вој основи добије одређени језички израз. Задатак би требало да буде логично стук-
туриран, довољно информативан у вези са садржајем и дужином одговора који је 
потребно саопштити (Pejić i Todorović, 2007). Да би се остварили наведени циљеви, 
нагласак је на формулацији глагола који упућује ученика на мисаону радњу коју је 
потребно да примени, тзв. директивног глагола (на пример: „наброј“, „објасни“, „по-
вежи“) и објекта глагола у реченици (Reiner et al., 2002). Избор одговарајућих глагола 
углавном је одређен нивоом знања који желимо да испитамо задатком.

Сваки задатак у тесту може се анализирати и са становишта форме, одређењем 
типа задатка и начина његовог техничког обликовања. Према типу, задаци се деле 
на задатке с бирањем одговора и задатке с уписивањем одговора (Popham, 2003). У 
задатке с бирањем одговора сврставају се задаци двочланог, вишеструког избора, 
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спаривања и сређивања. Подврсте задатака с уписивањем одговора су задаци ис-
пуњавања налога, есејска питања, задаци са кратким одговорима, задаци допуња-
вања и структурирани задаци (Guide to Assessment, 2015). Сваки тип задатка има већи 
или мањи потенцијал за испитивање одговарајућих нивоа знања. Тако, ниво разуме-
вања и примене знања могуће је успешно испитивати задацима вишеструког избора, 
задацима са кратким одговорима, задацима испуњавања налога и структурираним 
питањима (Popham, 2003).

На разматрање форме задатака надовезује се питање техничког обликовања 
задатака. Домену техничког обликовања припада адекватно просторно уређење те-
кста задатка (поставке задатка, низова понуђених одговора, простора за уписивање 
одговора) и нелинеарних елемената текста (табела, графикона, дијаграма), различи-
та техничка решења наглашавања речи у задатку (подвлачење, промена величине 
или боје слова и слично). Циљ техничког обликовања је обезбеђивање максималне 
читљивости текста (Frey et al., 2005) и свођење могућности за погрешно тумачење 
захтева у задатку на минималну меру.

Имајући у виду значај размотрених карактеристика за конструисање „добрих 
задатака“, намера нам је била да наведене карактеристике испитамо на узорку зада-
така разумевања градива и примене знања у тестовима које наставници самостално 
конструишу. 

Методологија истраживања

Циљ истраживања био је да се утврди заступљеност задатака који испитују 
ниво разумевања и примене знања у тестовима које израђују наставници српског 
језика, као и да се утврде и упореде њихове карактеристике. Са становишта садржаја 
задатака анализом су обухваћене следеће карактеристике: област градива на коју 
се задаци односе, сложеност задатака према образовним стандардима и језичко 
обликовање захтева. Са становишта форме задатака обухваћени су: тип задатка и 
одређени аспекти техничког обликовања захтева у задатку. 

За потребе испитивања анализирани су тестови из српског језика примењени у 
настави виших разреда основне школе. Истраживање је реализовано у 12 основних 
школа у Београду. Обухваћено је седам градских школа и пет школа у приградским 
насељима. Испитивање је реализовано применом дескриптивно-аналитичке методе, 
техникама интервјуисања и анализе садржаја. Наставници су за потребе испитивања 
припремили примерке тестова које су самостално конструисали и које су приме-
нили у раду с ученицима. Kао истраживачки инструменти коришћени су протокол 
интервјуа и протокол анализе садржаја. Протокол интервјуа је примењен са циљем 
регистровања области градива на које се задаци односе и нивоа знања који се задат-
ком испитује. У свакој школи су реализовани интервјуи са по два наставника српског 
језика, што чини узорак од укупно 24 интервјуисана наставника. Протокол анализе 
садржаја је примењен да би се прикупили подаци који се односе на сложеност за-
датака према образовним стандардима, језичко обликовање захтева, тип задатака 
и одређене аспекте техничког обликовања захтева у задатку. Испитивањем су обух-
ваћена 24 теста знања и укупно 226 задатака. 
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Резултати истраживања

Према нивоу знања који се задатком испитује, задаци обухваћени анализом 
могу се разврстати у три категорије: познавање чињеница, разумевање градива и 
примена стеченог знања. Према заступљености, најучесталији су задаци који испи-
тују ниво познавања чињеница (42,0%), нешто је мање задатака који испитују ниво 
разумевања градива (35,4%), док је најмање задатака који испитују ниво примене 
знања (22,6%). Предмет нашег интересовања били су задаци којима се испитују ниво 
разумевања градива и примене знања, те су из даље анализе искључени задаци 
који испитују ниво познавања чињеница. Укупан број задатака на које је фокусирана 
даља анализа износио је 131. 

Приступ карактеристикама задатака разумевања и примене знања са стано-
вишта садржаја започећемо разматрањем области градива на коју се задатак односи. 
За потребе класификације задатака према задатом критеријуму, пошли смо од кате-
горизације задатака дефинисане у збиркама задатака за припрему завршног испита 
(Zbirka zadataka iz srpskog jezika za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za 
školsku 2013/2014. godinu, 2014). Реч је о следећим категоријама: а) вештина читања 
и разумевања прочитаног, б) писано изражавање, в) граматика, лексика, народни и 
књижевни језик (граматика и лексикологија) и д) књижевност. 

Како подаци показују, међу задацима разумевања најзаступљенији су задаци 
који се односе на област граматике, лексике, народног и књижевног језика (88,8%). 
Готово идентична заступљеност одговарајуће области градива регистрована је и у 
случају задатака примене знања (табела 1). 

Табела 1. Заступљеност задатака разумевања градива и примене знања 
према области градива на коју се односе

Област градива
задаци разумевања 

градива
задаци  

примене знања

f % f %

Вештина читања и разумевања прочитаног / / / /
Писано изражавање 5 6,3 3 5,9
Граматика, лексика, народни и књижевни језик 71 88,8 45 88,2
Књижевност 4 5,0 3 5,9

Укупно 80 100,0 51 100,0

Разматрањем карактеристика задатака са становишта њиховог садржаја обух-
ватили смо и питање сложености задатака. Сложеност задатака може се дефинисати 
на различите начине. У овом раду је сложеност задатака одређена нивоом образов-
них стандарда који се задатком испитује, сходно одређењу које срећемо у збирци за-
датака за припрему завршног испита (Zbirka zadataka iz srpskog jezika za završni ispit u 
osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2014/2015. godinu, 2015) и документу обра-
зовних стандарда (Opšti standardi postignuća – obrazovni standardi za kraj prvog ciklusa 
obaveznog obrazovanja: srpski jezik, 2011). 
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Анализа је показала да постоји тенденција да се задацима разумевања градива 
чешће означавају задаци средњег нивоа према стандардима него задаци основног 
или напредног нивоа. Четири задатка разумевања није било могуће сврстати у један 
ниво постигнућа према образовним стандардима, јер је део задатка садржао захтев 
на основном, а други део захтев на средњем или напредном нивоу (табела 2).

Табела 2. Заступљеност задатака разумевања на одговарајућим нивоима постигнућа  
према образовним стандардима

Ниво постигнућа према образовним стандардима f %

основни 19 23,8
основни и напредни 2 2,5
средњи 40 50,0

средњи и напредни 2 2,5

напредни 17 21,3

укупно 80 100,0

Такође, установљено је да постоји тенденција да се задацима примене знања 
чешће означавају задаци напредног нивоа према стандардима него задаци основног 
или средњег нивоа. Регистрован је један задатак примене знања који је садржао је-
дан захтев на основном и један захтев на напредном нивоу (табела 3).

Табела 3. Заступљеност задатака примене знања на одговарајућим нивоима постигнућа  
према образовним стандардима

Ниво постигнућа према образовним стандардима f %

основни 4 7,8
основни и напредни 1 2,0
средњи 20 39,2

напредни 26 51,0

укупно 51 100,0

У наредном кораку анализе покушали смо да доведемо у везу начин на који 
се језички саопштава захтев у задатку са теоријски дефинисаним моделима језич-
ког обликовања захтева који испитује одређени ниво знања. Да бисмо остварили 
постављени задатак, пошли смо од одређења нивоа разумевања и примене знања 
у ревидираној верзији Блумове таксономије. Тако, разумевање подразумева да се 
одређени садржај интерпретира, да се наведе пример, оствари поређење, класи-
фикација, пружи адекватно објашњење, изведе закључак (Krathwohl, 2002). Зада-
ци разумевања ослањају се на примену глагола као што су: закључите, процените, 
предвидите, илуструјте, објасните, симболички изразите (Pavlović Babić i sar., 2003). 
Задаци примене знања подразумевају да се примени одређени поступак, имплемен-
тира одређена процедура, често на примерима који су задати и нови за испитани-
ка (Krathwohl, 2002). Задаци примене се ослањају на употребу глагола као што су:  
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направите, измените, уoпштите, урадите на другачији начин, промислите на друга-
чији начин (Pavlović Babić i sar., 2003).

Анализа показује да је већина задатака разумевања и примене знања формули-
сана тако да упућује ученика да на одређени начин измени задату реч или синтагму. 
Укупно 80 задатака (90,0%) који испитују ниво разумевања градива подразумева так-
ву врсту захтева. Истовремено, 51 задатак (94,4%) који испитује ниво примене знања 
подразумева да ученик на одређени начин измени задату реч/синтагму. 

Садржај задатака у тесту неопходно је исказати у одређеној форми. Разматрање 
карактеристика задатака са становишта форме остварили смо, најпре, руководећи 
се класификацијама типова задатака које су дефинисане у методолошкој литерату-
ри. Како резултати показују, у случају задатака разумевања и примене знања најза-
ступљенији типови задатака су задаци са кратким одговорима и задаци испуњавања 
налога (табела 4). 

Табела 4. Заступљеност задатака одговарајућег типа међу задацима који испитују  
разумевање градива и примену знања

Тип задатка
задаци разумевања градива задаци примене знања

f % F %

задаци двочланог избора 2 2,2 / /
задаци вишеструког избора 9 10,1 6 11,1
задаци испуњавања налога 25 28,1 19 35,2
задаци са кратким одговорима 41 46,1 20 37,0

задаци допуњавања 4 4,5 4 7,4

задаци сређивања / / / /

задаци спаривања 4 4,5 2 3,7

нека друга форма 4 4,5 3 5,6

укупно 89 100,0 54 100,0

У категорију задатака других форми сврстани су задаци у којима је потребно 
уписати запете иза одговарајућих речи, у задатој реченици подвући одговарајуће 
речи, сложену реченицу усправним цртама поделити на саставне реченице.

Домену карактеристика задатака са становишта њихове форме придружили 
смо и аспект техничког обликовања задатака који се односи на појачавање дирек-
тивности задатка, односно усмеравање пажње ученика на оно што је захтев задат-
ка. У датом контексту, посебно је важно наглашавање директивног глагола и објекта 
глагола у поставци задатка. Како резултати показују, у случају задатака разумевања 
градива око четвртине задатака (25,8%) садржи неко од техничких решења наглаша-
вања. Ипак, само у случају 6 задатака (6,7%) наглашена реч је директивни глагол, док 
је објекат глагола наглашен у укупно 13 задатака (14,6%). У случају задатака примене 
знања, око трећине задатака (33,3%) садржи неко од техничких решења наглаша-
вања, при чему ниједан задатак не садржи наглашен директивни глагол, док је обје-
кат глагола наглашен у укупно 11 задатака (20,4%). 
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Дискусија

Анализа коју смо реализовали указује на то да међу задацима разумевања гра-
дива и примене знања у тестовима из српског језика има више сличности него раз-
лика. Сличности су регистроване у домену карактеристика задатака са становишта 
садржаја, као и у домену карактеристика са становишта форме задатака. 

Када је реч о областима градива на које се задаци разумевања и примене знања 
односе, преовлађује област граматике и лексикологије, док су све друге области сла-
бо заступљене. Задаци обухваћени анализом ретко обухватају област писаног изра-
жавања и књижевности, док се на област вештине читања и разумевања прочитаног 
не односи ниједан задатак. На основу добијених налаза могао би се стећи утисак да 
се неке од базичних области у настави српског језика минимално обухватају тесто-
вима знања, док је област вештине читања и разумевања прочитаног у потпуности 
изостављена. Последњи наведени налаз посебно забрињава уколико се има у виду 
чињеница да наши ученици остварују релативно лоше резултате у домену читалачке 
писмености (Pešikan, 2016). Ипак, чињеница да анализирани тестови не садрже за-
датке који се односе на одговарајућу област градива још увек не говори довољно о 
томе да ли наставници генерално испитују одговарајуће вештине у настави. Могуће 
је да су наставници проценили да је испитивање вештине читања и разумевања про-
читаног лакше остварити на неки други начин (на пример, усменим испитивањем 
ученика) него што је то могуће применом теста знања. 

Већина задатака разумевања и примене знања формулисана је тако да упућује 
ученика да на одређени начин измени реч/синтагму. Добијени налаз је разумљив када 
се имају у виду задаци примене знања. У случају задатака разумевања очекивао би се 
другачији захтев – да ученик одређене појмове упореди, објасни својим речима или 
наведе пример за одређену правилност. Због чега се појављује наведено одступање?

Образложење се може потражити у чињеници да је понекад тешко повући јас-
ну границу између разумевања градива и примене знања. С обзиром на хијерархиј-
ско уређење Блумове класификације, да бисмо могли говорити о томе да је ученик 
овладао применом знања, претпоставља се да већ поседује разумевање градива 
(Dubljanin, 2015). Одређени задатак поједини истраживачи ће означити задатком 
разумевања, док ће други истраживачи у природи захтева видети примену знања. 
Таква дилема постоји и код наших испитаника. Пример 1. приказује задатак који је у 
једном тесту означен као задатак разумевања градива, а у тесту другог наставника 
као задатак примене знања.
 

Пример 1.

Одреди глаголе по прелазности радње (глаголски род) и по трајању радње (гл. вид):

                                              глаголски род                                                  глаголски вид

     ПРЕТРЧАТИ        ____________________                          _______________________

     УМИВАТИ СЕ      ____________________                          _______________________

     ПЕЋИ                   ____________________                          _______________________
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Објашњење се може потражити и у чињеници да пример којим се дефинише 
проблемска ситуација у задатку примене знања не би требало да буде познат уче-
ницима. Другим речима, могуће је да су одређени примери већ обрађивани на ча-
совима редовне наставе и да се из тог разлога задаци који садрже дате примере не 
сврставају у ниво примене знања. Иако је то исправно, питање је да ли се у описаном 
случају могу сврставати и у категорију разумевања градива.

Када је реч о конструкцији задатака који се односе на област граматике и лекси-
кологије, намеће се утисак да се наставници углавном ослањају на примере задата-
ка у збиркама. Увидом у садржај збирки за припрему завршног испита за школске 
2013/2014. и 2014/2015. утврђено је да сви задаци из области граматике и лексиколо-
гије управо садрже пример речи или текста (означен као „типичан школски пример“) 
које је потребно изменити на одређени начин. У том смислу, сваки задатак преузет из 
збирке или конструисан по узору на задатак из збирке потенцијално представља за-
датак примене знања. Међутим, то још увек не значи да ће сви наставници у природи 
таквог захтева видети примену знања, односно нешто више од разумевања градива.

Варирање типова задатака није превише наглашено ни у случају задатака који 
испитују разумевање градива ни у случају задатака који испитују примену знања. Два 
најзаступљенија типа задатака обухватају преко 70% свих анализираних задатака у 
обе разматране групе. Може се говорити тек о тенденцији да заступљеност задатака 
испуњавања налога расте како се крећемо од задатака разумевања градива ка за-
дацима примене знања, док заступљеност задатака са кратким одговорима опада. 
Резултати упућују на закључак да су наставници препознали потенцијал који зада-
ци испуњавања налога и задаци са кратким одговорима имају у домену испитивања 
нивоа разумевања и примене знања. То, ипак, није случај када је реч о задацима ви-
шеструког избора и структурираним питањима (Popham, 2003). Примена различитих 
типова задатака у процесу конструкције теста допринела би не само томе да тестови 
које срећемо у пракси буду разноврснији, већ и развоју вештина решавања задатака 
које ће ученици сретати касније током свог школовања. 

Анализа показује да се техничка решења наглашавања недовољно користе у 
циљу усмеравања пажње ученика на захтев задатка. Као и у случају језичког обли-
ковања задатака, избор техничких решења наглашавања често се врши по узору на 
решења која се срећу у збиркама задатака за припрему завршног испита. 

Разлика међу задацима разумевања и примене знања регистрована је у домену 
сложености задатака. Може се говорити о тенденцији да се задаци примене означа-
вају сложенијим од задатака разумевања, односно да се ниво разумевања приближа-
ва значењу средњег нивоа постигнућа према образовним стандардима, док се ниво 
примене приближава значењу напредног нивоа постигнућа према образовним стан-
дардима. Напоменимо да ниједном наставнику није било потребно појаснити шта 
нивои знања означавају, сви су потврдили да им је познато њихово значење. Међу-
тим, резултати сведоче о томе да када говоре о нивоима знања наставници најверо-
ватније мисле на нивое постигнућа према образовним стандардима, што ипак није 
исто. Такав податак био би очекиван уколико би образовни стандарди и њихова кла-
сификација били утемељени на Блумовој таксономији. У нашем образовном систему 
то није случај, већ су образовни стандарди развијани на основу експертских процена 
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о томе који су садржаји учења посебно значајни за одређену област знања, операци-
онализације захтева у задатке за ученике, емпиријске провере у којој мери су такви 
захтеви заиста остварени у нашим школама и коначне формулације исказа стандар-
да (Obrazovni standardi za kraj obaveznog obrazovanja, 2010). 

Резултати, такође, показују да задацима разумевања и примене знања припа-
да значајан део садржаја тестова које наставници самостално конструишу. Такав на-
лаз је охрабрујући. Ипак, морамо нагласити да је реч о процени коју су наставници 
самостално изложили. Могуће је да би процена неутралног процењивача могла да 
буде другачија. Такав опрез додатно појачава чињеница да класификовање задата-
ка према нивоу знања није увек лако остварити, чак и када се такав задатак повери 
искусним истраживачима (Elfers, 1994). Повремено је тешко разграничити ниво по-
знавања чињеница од нивоа разумевања, као и ниво разумевања од примене знања. 
Несумњиво, темељније сагледавање разлике међу задацима захтевало би дубљу 
анализу наставниковог разумевања сложености захтева који се пред ученика поста-
вља. Шта за наставника значи познавање чињеница, а шта разумевање градива? Где 
престаје разумевање, а почиње примена знања? Исто тако, подробније разумевање 
суштине захтева у задатку захтевало би и да се детаљније испита сам наставни про-
цес. Тек на основу увида у настави процес могли бисмо да проценимо, на пример, 
да ли је проблемска ситуација у задатку заиста нова за ученика или у којој мери је 
задати пример заиста „типичан школски пример“. 

Закључак

У анализираним тестовима наставника српског језика најзаступљенији су за-
даци који испитују ниво познавања чињеница, док знатан удео припада и задацима 
разумевања и примене знања. Међусобно упоређени, задаци разумевања и приме-
не знања разликују се са становишта сложености захтева који се задатком поставља, 
док су у погледу карактеристика као што су област знања на коју се задатак одно-
си, језичко обликовање захтева, тип задатка и поједини аспекти техничког облико-
вања задаци релативно слични. Истовремено, анализирани задаци у великој мери 
подсећају на задатке које срећемо у збиркама за припрему завршног испита. Пре-
велика усмереност наставника на садржај и форму задатака у збиркама може имати 
лоше последице по квалитет теста који је конструисан са циљем да испита знања 
стечена у настави. Од наставног часа се очекује више од припреме за завршни тест 
и сваки наставник би требало да одреди циљ и садржај теста према ономе што је 
одликовало наставни процес. Ослањање на садржај збирки није довољно, јер се на 
тај начин не може обухватити сва специфичност наставног процеса који се одвија 
у учионици. Важно је нагласити и то да тест знања није увек најбољи начин да се 
испитају одређена знања и вештине у области српског језика. Када се правилно разу-
меју домети и ограничења примене теста, отвара се простор да се конструкцији теста 
приступи и као креативном чину.

Премда су напори наставника српског језика да тестовима знања обухвате и 
задатке разумевања и примене знања несумњиво похвални, још увек постоји прос-
тор за унапређивање знања која се односе на домен конструкције задатака. Реч је о 
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знањима која се односе на: утврђивање области градива на коју се задатак односи, 
одређивање сложености захтева у задатку, језичко обликовање захтева, избор типа 
задатка и примену техничких решења у циљу наглашавања директивности захтева. 
Посебно значајним нам се чини налаз да је наставницима потребно помоћи да боље 
разграниче нивое знања у односу на нивое постигнућа према образовним стандар-
дима. У форми семинара, стручних скупова или трибина наставницима је потребно 
пружити прилику да дискутују о начину конципирања образовних стандарда, мале 
матуре, циљевима и начинима израде задатака у збиркама за припрему завршног 
испита. Кроз различите облике стручног усавршавања потребно је омогућити нас-
тавницима да вежбају израду задатака. Пожељно је вежбати конструкцију задатака 
различитог садржаја и форме. У тестовима из српског језика предност би требало 
дати задацима којима се од ученика тражи да одређене појаве и процесе објасне 
својим речима (Newton, 2002), којима се испитују односи између одређених појмова 
и чинилаца, уочавање узрочно-последичних веза, као и задацима којима се од уче-
ника тражи да покушају да предвиде исходе одговарајућих појава или догађаја. 
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THE CHARACTERISTICS OF COMPREHENSION AND KNOWLEDGE APPLICATION  
QUESTIONS IN TESTS DESIGNED BY SERBIAN LANGUAGE TEACHERS

    Contemporary teaching is geared towards creating conditions for students to develop 
comprehension of the subject matter and apply the knowledge they have acquired. Knowledge 

tests administered in class are accordingly expected to include questions that test students’ level of 
comprehension and ability to apply knowledge. The aim of our study was to establish to what extent 
comprehension and knowledge application questions are represented in Serbian language tests, and also 
to establish and compare their characteristics, using the descriptive-analytical method and the techniques 
of interviews and content analysis. Twenty-four teacher-made tests were analyzed, comprising a total of 
226 questions. The findings indicate that there are similarities between questions of comprehension and 
knowledge application in terms of the subject areas they cover, their wording, the most common types of 
questions and certain aspects of formatting. Questions differ in their difficulty in relation to educational 
standards. The findings draw attention to the fact that there are teachers who equate the level of knowledge 
tested by a question with the level of achievement referenced by the question according to educational 
standards. There is little variation in the types of questions and in the use of technical features to enhance 
the directivity of questions. In certain aspects of question construction, teachers rely on questions from 
books of problems for matriculation exam practice. Overall, there is room for improvement in teachers’ skills 
in constructing subject matter comprehension and knowledge application questions.

           knowledge test, test question types, levels of knowledge, Serbian language instruction, 
primary school.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОНИМАНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЯ В ТЕСТАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СЕРБСКОГО ЯЗЫКА

   Современное обучение направлено на обеспечение условий, в которых учащиеся 
готовятся понимать и применять полученное знание. Следовательно, от тестов 

знаний, которые используются в обучении, ожидается наличие заданий  для определения уровня 
понимания и применения знания. Целью проведенного нами исследования было определить 
наличие заданий для проверки понимания и применения знания в тестах по сербскому языку, а 
также определить и сравнить характеристики этих тестовых заданий. Для сбора данных и 
анализа результатов использованы описательно-аналитические методы, интервьюирование 
и анализ  содержания. Исследование проведено на примере 24 тестов, подготовленных  
преподавателями сербского языка  самостоятельно, всего 226 тестовых заданий. Полученные 
результаты показывают, что тестовые задания понимания и применения знания сходны, имея 
в виду учебный материал, к которому они относятся, способ выражения, наиболее 
распространенные типы заданий и некоторые аспекты технической обработки. Разница 
существует относительно сложности заданий в зависимости от образовательных 
стандартов. Результаты также показывают, что некоторые преподаватели 
отождествляют уровень знания с уровнем достижения, к которому задание относится 
согласно образовательным стандартам. Разнообразные типы заданий слабо представлены в 
тестах, а также,  соответствующие целям  тестирования, технические решения. В некоторых 
аспектах конструирования заданий, преподаватели опираются на задания для подготовки 
выпускного экзамена. В целом, можно говорить о необходимости повышения квалификации 
преподавателей в области конструирования заданий для проверки понимания  материала и 
применения знания. 

  тест знания, типы заданий, уровень знания, обучение сербскому языку, 
восьмилетняя школа.
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