
 
Заједнички европски референтни оквир за језике – Табела за самопроцену 

 
 

© Европска унија и Савет Европе, 2004-2020  |  europass.cedefop.europa.eu 

 

  A1 
Основна употреба језика 

A2 
Основна употреба језика 

Б1 
Самостална употреба језика 

Б2 
Самостална употреба језика 

Ц1 
Напредна употреба језика 

Ц2 
Напредна употреба језика 

Р
а
зу

м
е
в
а
њ

е

 

  
Слушање 

Могу да разумем познате речи 
и основне фразе које се односе 
на мене, моју породицу и 
непосредно, конкретно 
окружење, ако саговорник 
говори полако и разговетно. 

Могу да разумем фразе и 
најчешће коришћене речи из 
области које су за мене од 
непосредног значаја (нпр. основне 
информације о себи и својој 
породици, одлазак у куповину, 
окружење, посао). Могу да 
разумем основно значење 
кратких, јасних и једноставних 
порука и обавештења. 

Могу да разумем смисао јасног 
стандардног говора о познатим 
темама с којима се редовно 
сусрећем на послу, у школи, у 
слободно време, итд. Могу да 
разумем суштину многих радијских 
и телевизијских програма о текућим 
догађајима и темама које ме лично 
или професионално интересују ако 
су исказане релативно полако и 
разумљиво. 

Могу да разумем дуже говоре и 
предавања и пратим чак и 
сложену аргументацију ако ми је 
тема барем донекле позната. 
Могу да разумем већину 
телевизијских вести и програма 
који се баве текућим догађајима. 
Могу да разумем већину филмова 
на стандардном дијалекту. 

Могу да разумем дугачак говор 
чак и кад није јасно структуриран 
и кад повезаност није јасна, већ 
се само подразумева. Могу без 
превеликог напора разумети 
телевизијске програме и 
филмове. 

Немам потешкоћа у разумевању 
било које варијанте говорног 
језика, ни у директној 
комуникацији нити преко медија, 
чак ни кад се говори брзином 
изворног говорника, уколико имам 
времена да се навикнем на 
одређени нагласак. 

  
Читање 

Могу да разумем позната имена 
и називе, речи и врло 
једноставне реченице, нпр. на 
обавештењима, плакатима и у 
каталозима. 

Могу да читам врло кратке, 
једноставне текстове. Могу да 
пронађем конкретну, предвидиву 
информацију у једноставним, 
свакодневним текстовима као што 
су огласи, проспекти, јеловници, 
распореди и редови вожње и могу 
да разумем кратка, једноставна и 
лична писма. 

Могу да разумем текстове који су 
углавном писани свакодневним 
језиком или језиком моје струке. 
Могу да разумем опис догађаја, 
осећања и жеље у личним 
писмима. 
 

Могу да читам чланке и извештаје 
који обрађују савремене 
проблеме у којима аутор заузима 
одређене ставове или изражава 
одређена мишљења. Могу да 
разумем савремену књижевну 
прозу. 

Могу да разумем дугачке и 
комплексне чињеничне и 
књижевне текстове и да 
препознам стилске одлике. Могу 
да разумем стручне чланке и 
дужа техничка упутства, чак и кад 
се не односе на моју професију. 

Могу без потешкоћа да читам 
скоро све врсте текстова, 
укључујући апстрактне, структурно 
или лингвистички сложене 
текстове попут приручника, 
стручних чланака и књижевних 
дела. 
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Усмена 

интеракција 

Могу да водим једноставан 
разговор под условом да је 
саговорник спреман да спорије 
понови или преформулише 
своје реченице и да је спреман 
да ми помогне да изразим оно 
што желим да кажем. Могу да 
постављам и одговарам на 
једноставна питања о добро 
познатим темама и у вези са 
својим непосредним потребама. 

Могу да комуницирам у 
једноставним и уобичајеним 
ситуацијама које захтевају 
једноставну и непосредну размену 
информација о познатим темама 
и активностима. Могу да 
учествујем у кратким разговорима, 
премда обично не разумем 
довољно да бих сам/а 
одржавао/ла конверзацију. 

Могу да се снађем у већини 
ситуација које се могу јавити током 
путовања кроз подручје на коме се 
тај језик говори. Могу да се, без 
припреме, укључим у разговор о 
темама које су ми познате, од 
личног значаја или се односе на 
свакодневни живот (нпр. породица, 
хоби, посао, путовања и текући 
догађаји). 

Могу да комуницирам довољно 
течно и спонтано, што ми у 
великој мери омогућава да водим 
уобичајене разговоре са изворним 
говорницима. Могу активно 
учествовати у дискусијама о 
познатим темама, образлажући и 
бранећи своје ставове. 

Могу да се изражавам течно и 
спонтано без врло очитог 
тражења одговарајућих речи. 
Могу флексибилно и ефикасно 
да користим језик у друштву и на 
послу. Могу се вешто укључити у 
разговор и допринети му 
прецизним изражавањем својих 
идеја и мишљења. 

Могу да без напора учествујем у 
било каквом разговору или 
расправи, успешно препознајући и 
користећи идиоматске и 
колоквијалне изразе. Могу се 
течно изражавати и прецизно 
преносити и финије нијансе 
значења. Ако ипак наиђем на 
проблем, могу преформулисати 
израз и заобићи препреку тако да 
то саговорник скоро и не примети. 

  
Усмено 

изражавање 

Могу да користим једноставне 
фразе и реченице да бих 
описао/ла где живим, као и 
особе које познајем. 

Могу да користим низ фраза и 
реченица да бих једноставним 
језиком описао/ла своју породицу 
и друге људе, своје животне 
услове, своје образовање и своје 
садашње или претходно радно 
место. 

Могу једноставно да повежем 
реченице како бих описао/ла 
доживљаје и догађаје, своје снове, 
наде и тежње. Могу укратко да 
образложим и објасним своје 
ставове и планове. Могу да 
испричам причу или препричам 
радњу књиге или филма и опишем 
своје реакције. 

Могу јасно и детаљно да говорим 
о многим темама у вези са 
подручјем сопственог 
интересовања. Могу да објасним 
став о некој актуелној теми 
наводећи предности и недостатке 
различитих приступа. 

Могу да говорим јасно и детаљно 
о сложеним темама које у себи 
садрже мање тематске целине, 
да разрадим одређене ставове и 
да заокружим излагање 
одговарајућим закључком. 

Могу јасно и течно да износим 
чињенице и аргументе стилом који 
одговара контексту. Могу 
ефикасно и логично структурисати 
своје излагање и тиме помоћи 
слушаоцу да уочи и запамти битне 
ставке. 
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Писање 

Могу да напишем кратку, 
једноставну разгледницу, нпр. 
поздраве са летовања. Могу да 
испуним формулар личним 
подацима, нпр. да унесем име, 
држављанство и адресу у 
формулару при пријављивању 
у хотел. 

Могу да напишем кратке, 
једноставне белешке и поруке. 
Могу да напишем врло 
једноставно лично писмо, на 
пример да се некоме захвалим. 

 

 

 

Могу да напишем једноставан 
везани текст о познатој теми или 
теми од личног значаја. Могу да 
напишем лично писмо описујући 
своје доживљаје и утиске. 

Могу да напишем јасан, детаљан 
текст о великом броју тема из 
подручја свог интересовања. Могу 
да напишем састав или извештај 
који износи информације или 
наводи разлоге у корист или 
против одређеног става. Могу да 
напишем писмо у коме истичем 
какво значење придајем 
одређеним догађајима и 
искуствима. 

Могу да се изразим јасним, добро 
структурисаним текстом и 
релативно детаљно искажем свој 
став. Могу да пишем о сложеним 
темама у писму, саставу или 
извештају наглашавајући оно што 
сматрам важним. Могу одабрати 
стил који одговара читаоцу којем 
је текст намењен. 

Могу да напишем јасан, течан 
текст примереним стилом. Могу да 
напишем сложено писмо, извештај 
или чланак у којима је одређена 
тема јасно и логично изнесена 
како би прималац могао да уочи и 
запамти битне ставке. Могу да 
напишем сажетак и приказ 
стручног или књижевног текста. 

 


