
                      Припрема за четврти писмени задатак    

                               

 

 

 

Драга матуранти, 

Полако се приближавамо изради вашег четвртог писменог задатка.  У наставку вам 

шаљем неке смернице за израду задатка. Ученици 4-1 радиће писмени задатак у 

четвртак, а ученици 4-2 писмени задатак раде у петак. Термин за израду задатка је 

од 19:00-20:30. 

Време које је предвиђено за израду писменог задатка је 90 минута. Накнадно послате 

задатке нећу узети у разматрање и нећу оцењивати. 

У великој сте заблуди ако мислите да морате поседовати нарочит таленат за 

писање доброг састава. 

Познато је да школски задатак мора имати добру композицију,када изаберете неку 

од понуђених тема, размотрите тему и сврху писања. Изаберите увек тему која вас 

лично инспирише о којој имате највише да напишете,шта вас инспирише и подстиче 

на размишљање. 

Након што сте изабрали тему, размислите о следећем; 

-Са којом намером пишете? 

-Због чега је та тема нарочито занимљива за тебе? 



-Са којим аспектима можете одрадити задатак? 

-Са којом идејом завршавате задатак, шта желите да пренесете? 

Ако сте дали себи одговор на ова питања крените даље.  

Увод  

Да би сасатав био добро организован мора да задовољи форму: увод,разрада и 

закључак. У уводу у кратким цртама предочи садржај који следи, јасан увод предуслов 

је за добро организован састав. Увод мора садржати фокус вашег састава. Неки од 

начина увођења у тему могли би бити(парафразирам): 

-Често мислимо да... 

-Постало је очигледно... 

-Могло би се рећи... 

-Тврдим да је... 

Разрада 

У разради се ослањамо на увод, организујте своје мисаоне целине,пасусе,држите се 

главне идеје водиље у писању. Када завршите једну мисаону целину отварате нови 

пасус,често смо причали о композицији. Замислите ваш састав као композицију воза, 

сложите вагоне по реду, замислите да машиновођу ставите у средину композиције. 

Од ваше организације зависи куда иде ваша композиција, неопходан је ред у мислима и 

мисаоним целинама. Док пишете састав извршите самопроверу, поставите себи 

питања: -Да ли је идеја јасна? 

               -Да ли сте довољно аргументовали идеју? 

               -Треба ли неко додатно објашњење? 

               -Да ли сте завршили мисаоне целине, зспочету мисао? 

              - Како сте међусобно повезали мисли? 

Закључак 

У закључку повезујемо увод и разраду, закључак треба да заврши мисаону целину. 

Закључак даје осврт на основну идеју текста. У закључку ви дајете свој став о 

задатој теми. Није пожељно да у закључку износите идеје који нису биле у 

претходним деловима састава. Напишите какав је ваш став о задатој теми. 

Дешава се да смо испоштовали форму задатка али ипак недостаје повезаност у 

тексту. У том случају користићемо конекторе.Конектори су група речи или речи који 

служе да повежу наше мисли на папиру, а самим тим и ваш састав је бољи и лакши за 

читање.  



Ево неких примера; 

Конектори супротности, контраста и концесије 

С друге стране...; ,међутим...; насупрот томе...; поред тога...; ипак...; без 

обзира на то...; како било...; напротив... пак... 

Конектори континуитета 

Уосталом...; штавише...; поред тога...; такође...; друго...; слично томе...; исто 

тако...; заиста...; и опет...; другим речима... 

Конектори узрока и последице 

Зато...; стога...; због тога...; према томе...; дакле...; из тог разлога...; овако.. 

Конектори закључивања 

Коначно...; да закључим...; и на крају...; као што смо видели...; дакле...; према томе...; 

једном речју... 

                                                 Важно!!! 

Ваше радове шаљете на мејл 

crnobrnjavesna41@gmail.com само до 21:00 

у дану када пишете задатак, немојте слати 

после овог термина, неће вам бити признато.    

На овој адреси  https://www.srpskijez.net/  

можеш наћи теме за писмени задатак  

петнаест минута пре почетка писменог 

задатка. 
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