
22. DRŽAVNO NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA 

Krk, 11. – 13. travnja 2016. 

 

 

Kao i dosadašnjih godina, Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja 

i sporta Republike Hrvatske zajednički organiziraju natjecanje iz engleskoga jezika kojemu je cilj 

jačanje motivacije i popularizacija učenja engleskoga jezika te predstavljanje rezultata rada, znanja, 

vještina  i kompetencija učenika i njihovih mentora. 

Natjecati se mogu učenici 8. razreda osnovne škole i učenici 2. i 4. razreda srednjih škola koji pohađaju 

nastavu engleskoga jezika prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

Republike Hrvatske. Natjecanje iz engleskoga jezika provodi se u pet kategorija na školskom i 

županijskom natjecanju te u šest kategorija na državnom natjecanju. Kategorije natjecanja su: 8. razred 

osnovne škole, 2A (drugi razred gimnazija), 2B (drugi razred strukovnih škola), 4A (četvrti razred 

gimnazija) i 4B (četvrti razred strukovnih škola). Na državnoj se razini na zajedničkoj Listi C natječu 

svi učenici koji su se bilo kada tijekom svoga dosadašnjeg obrazovanja školovali na engleskom jeziku 

dulje od jedne školske godine kao i oni koji su se tijekom prethodne dvije školske godine školovali na 

engleskom jeziku u trajanju od jednoga obrazovnog razdoblja do jedne školske godine. 

 

Školska razina natjecanja održana je 22. siječnja 2016. u svim školama Republike Hrvatske koje 

su imale zainteresirane učenike. U svim kategorijama natjecanje se provelo samo pisanim putom, a 

testom se provjeravalo razumijevanje pročitanoga teksta i uporaba jezika. Učenici koji su ostvarili 

najbolje rezultate pozvani su na županijsku razinu natjecanja. Broj učenika koji su pozvani na županijsku 

razinu natjecanja i bodovni prag, koji je bio potreban za plasman, samostalno su odredile škole domaćini 

županijskoga natjecanja u dogovoru sa županijskim uredima. Županijsko natjecanje održano je 24. 

veljače 2016. samo pisanim putem, a testom se provjeravalo slušanje s razumijevanjem, razumijevanje 

pročitanoga teksta i uporaba jezika. Svi testovi koji su prelazili zadane pragove (75% za osnovnu školu, 

80% za gimnazije i 70% za strukovne škole) poslani su Državnom povjerenstvu te su predloženi za 

Državno natjecanje. 

 Na sastanku Državnoga povjerenstva, koje je po ujednačenim kriterijima pregledalo sve testove 

pristigle nakon županijskoga natjecanja, odlučeno je da se, po kategorijama, na Državno natjecanje 

pozove 93 učenika: u kategoriji 8. razred osnovne škole 37 učenika, u kategoriji 2A (drugi razred 

gimnazija) 16 učenika, u kategoriji 2B (drugi razred strukovnih škola) 15 učenika, u kategoriji 4A 

(četvrti razred gimnazija) 13 učenik te u kategoriji 4B (četvrti razred strukovnih škola) 12 učenika. Svi 

učenici koji su se tijekom svoga dosadašnjeg obrazovanja školovali na engleskom jeziku dulje od jedne 

školske godine i oni koji su se tijekom prethodne dvije školske godine školovali na engleskom jeziku u 

trajanju od jednoga obrazovnog razdoblja do jedne školske godine na Državnom se natjecanju svrstavaju 

na zajednički popis, tzv. Listu C. Nakon što je Državno povjerenstvo prikupilo sve prijave za Državno 

natjecanje i izvršilo uvid u dokumentaciju o školovanju utvrđeno je da se na Listi C natječe jedna učenica 

prema objavljenim kriterijima. 

Državno natjecanje iz engleskoga jezika u školskoj godini 2015./ 2016. održat će se u Krku od 

11. do 13. travnja 2016. u Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir. Pozvanim učenicima i mentorima 

omogućen je organizirani prijevoz do Krka. Sudionici natjecanja bit će smješteni u Hotelu Dražica u 

Krku. Natjecanje se provodi u šest kategorija, a prvoga dana natjecanja (12. travnja 2016.) učenici pišu 

test koji se sastoji od sastavka, slušanja s razumijevanjem, razumijevanja pročitanoga teksta i uporabe 

jezika nakon čega se objavljuju rezultati privremenoga poretka. Drugi dan natjecanja (13. travnja 2016.) 

svi učenici pristupaju usmenom dijelu ispita nakon čega slijedi izrada tablica konačnoga poretka i 

proglašenje pobjednika. Svim učenicima bit će uručene pohvalnice, a najbolji učenici, odnosno oni 

učenici koji osvoje jedno od prva tri mjesta, dobit će priznanja. Svim mentorima i članovima Državnoga 

povjerenstva bit će uručene zahvalnice. 

 

  

U ime Državnoga Povjerenstva Natjecanja iz engleskoga jezika 2016. 

                                                                                                 

                                                                                                         Nino Sertić, prof. univ. spec. iur.  

 


