
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ - СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
1. разред 
 
Оцењивање  у  првом  разреду  врши  се  у  складу  са  датим  исходима.  Оцена  се  односи  на степен 
остварености исхода са препоруком за даљи напредак. 
 
Задати исходи: 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
 
поздрави и отпоздрави, примењујући најједноставнија језичка средства; 
1. представи себе и другог; 
2. разуме јасно постављена једноставна питања личне природе и одговара на њих; 
3. разуме кратка и једноставна упутства и налоге и реагује на њих; 
4. даје кратка и једноставна упутства и налоге; 
5. разуме позив и реагује на њега; 
6. упути позив на заједничку активност; 
7. разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих; 
8. упути кратке и једноставне молбе; 
9. искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан начин; 
10. разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих; 
11. упути једноставне честитке; 
12. препозна и именује жива бића, предмете и места из непосредног окружења; 
13. разуме једноставне описе живих бића, предмета и места; 
14. опише жива бића, предмете и места користећи једноставна језичка средства; 
15. разуме свакодневне исказе у вези са непосредним потребама, осетима и осећањима и реагује на њих; 
16. изрази основне потребе, осете и осећања кратким и једноставним језичким средствима; 
17. разуме једноставна обавештења о положају у простору и реагује на њих; 
18. тражи и пружи кратка и једноставна обавештења о положају у простору; 
19. разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, поседовање/непоседовање и 
реагује на њих; 
20. тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припадање/неприпадање, 
поседовање/непоседовање; 
21. разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања и реагује на њих; 
22. тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једноставним језичким средствима. 
 
Оствареност стандрада врши се на три нивоа: 
-самостално 
-уз мању помоћ 
-уз већу помоћ 
 
2. разред 
 
У другом разреду усвајање језика врши се на усменом нивоу тако да се вреднује разумевање језика и говор, као 

и ангажовање и однос према предмету. 
 
(5) Ученик: 
-уме да именује појмове из непосредног окружења,а у вези са обрађеним темама, самостално, правилно 
изговарајући већину гласова. 
-уме да одговори на једноставна питања користећи краће конструкције. 
-разуме говор и краћи дијалог у вези са познатим темама  и сходно томе извршава задатке 
-у групи и самостално пева познате песме 
-активно учествује у раду на часу и има одговоран однос према предмету. 
 
(4) Ученик: 
-уме да именује већину појмова из непосредног окружења, а у вези са обрађеним темама, самостално, правилно 
изговарајући већину гласова. 
-уме да одговори на једноставна питања уз мању помоћ 
-разуме краћи дијалог уз невербалну комуникацију 
-у групи и самостално пева већи део познатих песама 
-често учествује у раду на часу и има одговоран однос према предмету 
 
(3) Ученик: 
-уме да препозна и именује неке појмове из непосредног окружења,а у вези са познатим темама 
-уз наставникову помоћ и прилагођен говор разуме краћи дијалог 
-у групи пева познате песме 
-уз подстицај учествује у активностима на часу 
 
(2) Ученик: 
-уме да препозна већину и понови речи у вези са познатим темама 
-уз наставникову помоћ и прилагођен говор разуме неке делове дијалога 
-уз подстицај учествује у активностима на часу 



 

Писане провере 
одлична оцена       100% - 90% 
врло добра оцена    89% - 72% 
добра оцена            71% - 50% 
довољна оцена        49% - 32% 
недовољна оцена     31% -  0% 
 
3. и 4. разред 
 
(5) Ученик: - чита познати текст течно са разумевањем 
- пише познату лексику са минималним бројем грешака, по диктату или самостално 
- разуме предмет и детаље  разговора две или више особа о познатим темама 
- може да води разговор користећи једноставне језичке конструкције и познату лексику 
 
(4) Ученик: 
-чита познати текст са мањим грешкама и разумевање већег дела 
-пише познату лексику са минималним бројем грешака по диктату 
-разуме суштину разговора две или више особа о познатим темама 
-одговара на питања  користећи једноставне језичке конструкције и познату лексику 
-често учествује у активностима на часу и има одговоран однос према предмету 
 
(3) Ученик: -чита познати текст уз наставникову помоћ и разуме суштину прочитаног 
-пише једноставније речи и изразе без грешке 
-разуме краћи дијалог у спором и разговетном говору 
-једноставним речима одговара на питања 
-уз подстицај учествује у активностима, одговорно извршава већину задатака 
 
(2) Ученик: 
-чита краћи познати текст уз наставникову помоћ 
-пише једноставне речи и изразе са минималним бројем грешека 
-разуме суштину краћег дијалога у спором и рауговетном говору 
-успева да понови краће реченице и познату лексику 
-уз подстицај учествује у активностима, одговорно извршава део задатака 
 
Писане провере 
одлична оцена       100% - 90% 
врло добра оцена    89% - 72% 
добра оцена            71% - 50% 
довољна оцена        49% - 32% 
недовољна оцена     31% -  0% 
 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 
Основне школе ,,23. октобар“ 

(други страни језик од 5-8. разреда) 
 

Наставник током целе школскегодине континуирано води евиденцију о напредовању, ангажовању, постигнућима 
и активностима ученика на часовима. 
 

ПЕТИ - ОСМИ РАЗРЕД 
 
Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи: 

● Разумевање (писаног/слушаног садржаја) 
● Говорне способности  
● Способности писменог изражавања 
● Граматика 

 
● Мерила за елемент „Разумевање“: 

 
Одличан 5 - ученик разуме саговорника и усмено излаже у нормалном темпу, у потпуности разуме писани и 
слушани текст, с лакоћом влада материјом и вештинама. 
 
Врло добар 4 - разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не 
разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја. 
 
Добар 3 - разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити и 
поједноставити неке делове реченице, потребно га је усмеравати. 
 
Довољан 2 - има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника који га води кроз материју, има 
тешкоћа у разумевању излагања, једва схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писану и 
говорну материју. 
 
Недовољан 1 - не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника. 
 



 

● Мерила за елемент „Говорне способности“: 
 
Одличан 5 - ученикслободно и без оклевања изражава своје мисли,  активан је у разговору,  правилним 
изговором течно изговарареченице и нема већих граматичких грешака. 
   
Врло добар 4 - ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкамакоје не утичу на 
разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразукоја је неадекватна и погрешноје изговора. 
 
Добар 3 - ученик може да комуницира иима скроман речник, смисао изреченог је понекад нејасан због 
граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив.    Ученик има делимичних тешкоћа у читању, 
изговору и интонацији. 
 
Довољан 2 - ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговорушто отежаваоношто жели да каже; 
ретко налази праве речи и фразе, тешко сеизражава, а његов оскудан речник користи полако и са пуно 
оклевања упркос великој       помоћи наставника. 
   
Недовољан 1 - ученик не уме самостално да се изражава, једва користи најосновнији вокабулар, има 
потешкоћа у читању, изговору и интонацији.  Није савладао ни најосновније граматичке структуре па је смисо 
изреченог ејасан и неразумљив. 
 

● Мерила за елемент „Способности писменог изражавања“: 
 
Одличан 5 - ученик може у писаној форми да изрази своје мисли самостално и без већих граматичких и 
правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке, има добру технику решавања тестова и 
успешан је у томе. 
 
Врло добар 4 - ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз понеке граматичке и правописне 
грешке; готово редовно има све писане домаће задатке; има врло добар резултат на тесту и проверама знања. 
 
Добар 3 - ученик не може без помоћи да изрази своје мисли писаним путем и прави честе и веће правописне и 
граматичке грешке; делимично ради домаће задатке; углавном остварује просечан резултат на тесту и 
проверама знања. 
 
Довољан 2 - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и 
граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже минималан успех на тествима и проверама знања. 
 
Недовољан 1 - прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради 
домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова на тесту и проверама знања. 
 

● Мерила за елемент „граматика“: 
 
Одличан 5 - ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком 
контексту. 
 
Врло добар 4 - ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

 
Добар 3 - ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке. 
 
Довољан 2 - ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује. 
 
Недовољан 1 - ученикне препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 
 
Оцењивање ученика од петог до осмог разреда је бројчано и врши се: 
 
1) Писаним путем 
2) Усменим путем 
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности 
 
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања ученика и 
његове самосталности у раду. 
 
Ученици 5. разреда имају 1 писмени задатак у другом полугодишту, а од 6. до 8.разреда један писмени задатак 
по полугодишту. Од 5. до 8. разреда ученици имају и најмање 1 писану проверу уз претходну најаву садржаја 
програма наставе и учења који ће се писмено проверавати.Распоред писаних провера објављује се у ЕС – 
дневнику.Распоред може да се мења на предлог наставника, уз сагласност одељењског већа. Писане провере 
постигнућа у трајању до 15 минута могу се обављати без претходне најаве и евидентирају се у педагошкој 
документацији наставника ради праћења постигнућа ученика. 
 
1) Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента тачниходговора 
и одговарајуће оцене: 
 
∙86-100% оцена одличан (5) 
∙71%-85% оцена врло добар (4) 



∙56%-70% оцена добар (3) 

∙41%-55% оцена довољан (2) 
∙до 40% оцена недовољан (1) 
Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 
 
2) Оцена добијена усменим путем се формира на основу учениковог одговора или излагања према следећој 
бројчаној скали: 
 
Одличан (5) – Ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и показује 
изузетно велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Успешно користи све 
граматичке елементе и конструкције и уочава најчешће изузетке од правила. У стању је да самостално искаже 
усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста.  Правилно и 
самостално изражајно чита. Ученик самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима 
информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. На матерњем и страном 
језику саопштава информацију добијену од 3. лица у вези са познатим темама у конкретним комуникативним 
ситуацијама. У потпуности показује способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама. 
 
Врло добар (4) – Ученик у великој мери разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и 
показује велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме 
једноставне фреквентне речи и изразе, а приликом изражавања користи једноставна језичка средства и 
конструкције у датим комуникативним ситуацијама. У стању је да уз мању помоћ наставника успешно искаже 
усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста. У великој мери 
правилно и самостално изражајно чита. Ученик у великој мери самостално остварује комуникацију и размењује 
са саговорницима информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. У великој 
мери показује способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама. 
 
 
Добар (3) – Ученик углавном разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе уз делимичан 
степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме углавном једноставније, 
фреквентније речи изразе, а приликом изражавања користи једноставније језичка средства и конструкције у 
датим комуникативним ситуацијама.Углавном правилно чита. Делимично је у стању да искаже једноставнију 
усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста. Ученик у довољној 
мери остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, 
садржајима и комуникативним функцијама. Показује делимичну способност примене језичких вештина и знања у 
новим ситуацијама и логичког повезивања појмова. 
 
Довољан (2) – Ученик препознаје и разуме планом и програмом предвиђене основне, најфреквентније појмове, 
речи и изразе уз мали степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме 
углавном најједноставније речи, кратке и једноставне поруке и упутства и користи најједноставнија језичка 
средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама. Чита делимично правилно и уз помоћ наставника. 
Ученик је у стању да искључиво уз помоћ наставника искаже једноставну усмену поруку, исприча лични 
доживљај, садржај разговора или наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује 
комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и 
комуникативним функцијама.Језичке вештине и знања су на нивоу репродукције, уз повремену минималну 
примену. 
 

Недовољан (1) – Ученик не препознаје нити разуме планом и програмом предвиђене основне појмове, речи и 
изразе, не уме да их репродукује нити примени у усменом изражавању. Ученикније самосталан у раду и није у 
стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај 
разговора или наративног текста. Ученик у недовољној мери остварује комуникацију и размењује са 
саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 
Језичке вештине и знања нису ни на нивоу препознавања,  без способности репродукције и минималне примене.  
 
3) Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У активност улази и 
редовност/благовременост/тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно доношење материјала 
потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања, иницијативе, начин остваривања 
сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују кроз активност. 
Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист. 
Уколико ученик не показује интересовање за  учешће у активностима нити ангажовање, као ни жељу за 
напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1). 
 
Оцењивање/вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се у складу са 
показаним степеном самосталности, активности и ангажовања као и сарадње са осталим члановима групе, 
извођења закључака на основу прикупљених података и презентовања продукта пројекта.  
 
Оцењивање ученика по ИОП-у 
 
Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању оцењује се у односу на остваривање циљева и 
стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана или у односу на прилагођене 
стандарде постигнућа при чему се вреднује и однос ученика према раду и постављеним задацима/захтевима 
предмета у складу са његовим способностима. 
 
Оцењивање ученика по ИОП-у 1 се врши на основу ангажовања и степена остварености постојећих стандарда и 
очекиваних исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 



Оцењивање ученика по ИОП-у 2 се врши на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и 

исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 
 
Вредновањеје усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и ваннаставним 
активностима, развијању његовог самопоуздања и осећаја напредовања. 
При евалуацији ученика којирадепо ИОП-у, примењује се индивидуални приступ у сарадњи са педагогом школе. 
 
Критеријум оцењивања из предмета  
 
Музичка култура  
 
Постигнућа ученика у оквиру предмета музичка култура се вреднују:  

- кроз савладавање музичких вештина и усмене провере наученог садржаја  
ативно - праћењем активности односно ангажовања ученика на сваком часу, кроз поседовање и 

коришћење уџбеника, музичког диска, учествовања на такмичењима и конкурсима , односа ученика према раду  
 
Оценом се изражава:  

их, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања 
програма предмета  

 
 

 
 
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).  
 
Одличан (5):  

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са напредног нивоа 
посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и 
прилагођеним стандардима постигнућа  

 
познатим ситуацијама  

целине  
 

оштујући процедуру, захтеве безбедности и очувања околине  

за напредовање и реализује их.  
 
Врло добар (4)  

адавању програма предмета и у потпуности, самостално, 
испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа 
посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним 
образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа  

 
 

ступака у анализи  
 

за напредовање и реализује их.  
 
Добар (3):  

захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно 
захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа  

 
 

решења  
 

 
 

повремено праћење.  
 
Довољан (2):  

наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве који су одређени 
индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа  

 
 

 
 



 

е директно на основу поређења са конкретним примером  

контексту  
 захтеве 

безбедности и очувања околине  

стално праћење.  
 
Недовољан (1)  

 уз помоћ наставника не 
испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа  

 
 

 
е уме да формулише поступке у решавању једноставних задатака чак ни на основу поређења  

познатом контексту  
но поштује процедуру  
 

 
 

 
СТАНДАРДИ  

основном нивоу у свакој области.  
 
У области Знање и разумевање ученик уме да:  
МК. 1.1.1. препозна основне елементе музичке писмености  
МК. 1.1.2. опише основне карактеристике  
- музичких инструмената и састава  
- историјско–стилских периода  
- музичких жанрова  
- народног стваралаштва  
У области Слушање музике ученик уме, на основу слушања музичких примера, да  
именује:  
МК. 1.2.1. музичке изражајне елементе  
МК. 1.2.2. извођачки састав  
МК. 1.2.3. музичке жанрове  
МК. 1.2.4. српски музички фолклор  
У области Музичко извођење ученик уме да:  
МК. 1.3.1. пева једноставне дечије, народне или популарне композиције  
МК. 1.3.2. изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном инстументу  
У области Музичко стваралашта ученик уме да:  
МК. 1.4.1. направи музичке инструменте користећи предмете из окружења  
МК. 1.4.2. осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела  
МК. 1.4.3. изводи пратеће ритмичке и мелодијско–ритмичке деонице на направљеним  

музичким инструментима  
МК. 1.4.4. учествује у одабиру музике за дати жанровски и историјски контекст.  

средњем нивоу у свакој области.  
 
У области Знање и разумевање ученик уме да анализира повезаност:  
МК. 2.1.1. музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком  
изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)  
МК. 2.1.2. структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример, оперски  
финале са догађајима у драми)  
МК. 2.1.3. облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота  
 
У области Слушање музике ученик уме да:  
МК. 2.2.1. опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких елемената (на 
пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа, агогике, динамике, интервалске структуре)  
МК. 2.2.2. препозна структуру одређеног жанра  

напредном нивоу у свакој области.  
 
У области Знање и разумевање ученик:  
МК. 3.1.1. зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру  
музичког дела  
МК. 3.1.2. разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора  
МК. 3.1.3. критички и аргументовано образлаже свој суд  
МК. 3.1.4. уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички 
поступак доводи у везу са жељеним ефектом)  
У области Слушање музике ученик уме да анализира слушни пример и открије везу  
опажених карактеристика са:  
МК. 3.2.1. структуралном и драматуршком димензијом звучног примера  
МК. 3.2.2. жанровским и историјско–стилским контекстом звучног примера  



МК. 3.2.3. контекстом настанка и примене различитих облика музичког фолклора  

У области Музичко извођење ученик уме да:  
МК. 3.3.1. изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и  
у школским ансамблима.  
У области Музичко стваралаштво ученик уме да:  
МК. 3.4.1. осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате  
музичке инструменте  
МК. 3.4.2. импровизује и/или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру различитих 
жанрова и стилова  
МК. 3 4.3. осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс. 
 
КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 
Ако желим да имам оцену 
( 5 ) 
 - читам усвојени, познати текст течно, изражајно, без грешака и са 

разумевањем 
- пишем есеје или диктат са минималним бројем правописних и граматичких 
грешака 
- разумем дијалоге или разговоре између више особа о обрађеним темама из 
свакодневног живота 
- са лакоћом течно и тачно водим разговоре користећи усвојене језичке 
конструкције и лексику 
- активно учествујем у раду на часу , редовно пишем домаће задатке ( 9-10 плусева )и имам 
изузетно одговоран однос према предмету 
 
( 4 ) 
-читам познати текст течно и изражајно уз мање грешке и разумем већи део 
текста 
- пишем есеје и диктате са минималним правописним и граматичким 
грешкама 
- разумем већину усвојеног текста и разумем суштину дијалога или разговора 
између више особа о свакодневним темама из живота  
- одговарам на постављена питања користећи једноставне, усвојене језичке 
конструкције и познату лексику 
- активан/ на сам на часу и често учествујем у решавању постављених задатака, 
 и имам одговоран однос према домаћим задацима ( 7-8 плусева ) и предмету уопште 
 
( 3 )  
- читам усвојени текст уз помоћ наставника, али разумем суштину прочитаног 
- без великих правописних грешака пишем једноставније есеје и диктате 
- разумем једноставније и краће дијалоге и разговоре између више особа у 
споријем и разговетнијем говору 
- без грешке одговарам на једноставна питања 
- уз чешћи подстицај учествујем у активностима на часу и већину 
постављених задатака ( 5-6 )одговорно извршавам 
 
( 2 )  
 - читам краћи и једноставни текст уз помоћ наставника 
- пишем једноставне речи и изразе уз минималне грешке 
- препознајем језичке конструкције и уз помоћ наставника разумем краће 
дијалоге у спором и разговетном говору 
- тачно и течно понављам краће речи и реченице 
- уз већи подстицај и ангажовање наставника, учествујем у активностима на 
часу у оквиру својих могућности и уз више одговорности према предмету 
извршавам део постављених задатака ( 3-4 плуса ) 
 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ПИСАНИХ ЗАДАТАКА 

 
одличан ( 5 )  90% - 100%  
врло добар ( 4 )  70%  - 89%  
добар ( 3 )  50% - 69%  
довољан ( 2 )  30% - 49%  
недовољан ( 1 )  0% - 29%  
 
Мирослава Вршка Лакатош 
Професор енглеског језика и књижевности 
 
 
 
 
 
 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

Писмена провера 

% ОЦЕНА 

0-29 Недовољан ( 1 ) 

30-49 Довољан ( 2 ) 

50-69 Добар ( 3 ) 

70-89 Врло добар ( 4 ) 

90-100 Одличан ( 5 ) 

 
Разумевање: 
 
Одличан – ученик у потпуности разуме саговорника( излагање у нормалном темпу ), у потпуности разуме 
писани и слушани текст, у потпуности влада материјом и вештинама. 
Врло добар- ученик разуме питања и излагање у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто 
поновити, разуме писани и слушани текст, влада материјом и вештинама. 
Добар - ученик делимично разуме питања и излагање споријим темпом, потребно му је усмеравање и мања 
помоћ, напредује у оквиру својих могућности. 
Довољан - ученик у мањој мери разуме усмено излагање и/или писани/ одслушан материјал, напредује уз 
помоћ наставника, уме да одговори на питање на матерњем језику, уме да преприча прочитан текст , напредује 
у оквиру својих могућности 
Недовољан - ученик не разуме усмено излагање, одслушан или прочитан текст ни уз помоћ наставника. 
 
Говорне способности: 
 
Одличан - ученик слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у разговору, уме да правилно и 
течно прочита текст 
Врло добар - ученик говори правилно, разговара уз мање граматичке грешке, које не утичу на разумевање 
реченице, уме правилно да прочита текст. 
Добар - ученик уме да комуницира, има скроман речник. Има тешкоће у читању, изговору и интонацији. 
Довољан - ученик се тешко изражава усмено, има оскудан речник, уме да одговори на једноставна питања 
једноставним реченицама.  
Недовољан - ученик не уме усмено да се изрази ни најједноставнијим реченицама, не поседује ни најосновнији 
вокабулар, није савладао ни основне граматичке структуре. 
 
Писмено изражавање 
 
Одличан - ученик уме самостално и успешно да изрази своје мисли писменим путем без већих граматичких и 
правописних грешака. Редовно извршава све писане задатке у свесци. 
Врло добар - ученик самостално изражава своје мисли уз понеке граматичке и правописне грешке. Готово 
редовно извршава све писане задатке у свесци. 
Добар - ученик уз помоћ изражава своје мисли, прави веће правописне и граматичке грешке. Не извршава 
писане задатке редовно. 
Довољан - ученик не уме самостално да се изрази писменим путем, прави честе граматичке и правописне 
грешке, служи се кратким, садржајним реченицама. 
Недовољан - ученик не уме писменим путем ни уз помоћ наставника. Не познаје граматичка и правописна 
правила. 
 
Језичке законитости - граматика 
 
Одличан - ученик у потпуности влада граматичким правилима, потпуно их разуме и примењује у контексту 
Врло добар - ученик влада граматичким правилима, разуме их и примењује уз местимичне грешке 
Добар - ученик делимично разуме и примењује граматичка правила у контексту 

Довољан - ученик делимично разуме граматичка правила, не уме да их примени у контексту 
Недовољан - ученик не познаје граматичка правила, нити уме да их примени у контексту 
 
Однос према раду (домаћи задаци, активност на часу...) 
 
 

ОЦЕНА БРОЈ ПЛУСЕВА, АКТИВНОСТИ, 
НАПОМЕНА У ДНЕВНИКУ 

1 0-2 

2 3-4 

3 5-6 

4 7-8 

5 9-10 

 
 
Вредновање / оцењивање ученика са тешкоћама у учењу 
 
Код ученика, којима је потребна додатна подршка у учењу страног језика, вреднује се пре свега његов однос 
према раду и постављеним задацима и то у складу са његовим могућностима. 



Начини вредновања усклађени су са тешкоћама и личношћу сваког ученика у сарадњи са ПП службом школе. 

Вредновање ( оцењивање ) је усмерено на подстицање ученика да активно учествује у настави, на развијање 
његовог самопоуздања и осећања напредовања. Приликом евалуације оваквих ученика, примењује се 
индивидуални приступ и оцењује се искључиво оно ниво остварености постављених и планираних исхода, као и 
целокупан ниво напредка приликом усвајања знања. У зависности од тешкоћа које ученик има, оцењивање се 
врши писмено, усмено, или на неки други начин. 
 
Школска 2021/2022. година 
Мирослава Вршка Лакатош 
професор енглеског језика и књижевности 
 

Критеријуми и елементи оцењивања у настави историје  ОШ „23.октобар“ 
 
Постигнућа ученика од 5. до 8. разреда у оквиру предмета историје оцењују се формативно и сумативно.  
Формативно оцењивање подразумева: редовно праћење и процену напредовања у остваривању прописаних 
исхода, стандарда постигнућа, односно ангажовања ученика на сваком часу, мотивисаности, редовно доношење 
прибора за рад, израду домаћих задатака, израду задатака на самом часу. Води се у педагошкој свесци 
наставника, а из овога проистиче и оцена за рад на часу. Формативно оцењивање садржи повратну информацију 
о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика и ангажовања у оквиру предмета као и 
препоруке за даље напредовање. 
 
Критеријум је следећи: 
 
Недовољан успех - ученик не записује, нема прибор, не ради домаће задатке и уопште није активан на часу. 
Довољан успех - ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и домаћи и ретко кад је активан 
на часу, али записује оно што се од њега очекује. 
Добар успех - ученик прати наставу,скоро увек доноси прибор и домаћи, активан је на часу али не у 
континуитету; 
Врло добар успех - ученик се труди  да редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаћи, активан је 
на часу. 
Одличан успех - ученик редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаће задатке,изузетно је активан 
и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу за напредовањем и стицањем знања. 
 
Сумативно оцењивање: 
У сумативно оцењивање спадају: 

 15-минутни контролни 
 контролни задаци 
 активност на часу 
 усмено одговарање 

 
У циљу праћења напредовања ученика врши се иницијално процењивање. Резултат иницијалног процењивања 
не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. 
Оцена из активности на часу изводи се на основу кратких тестова или усмених одговора који се односе на 
садржаје са истог или претходног часа. 
 
Елементи оцењивања ученичких постигнућа из наставног предмета историја су:  

 усвојеност садржаја 
  примена знања 
  активност и рад ученика на часу 
  израда презентација, паноа и учешће у пројектима. 

 
Ученик се оцењује на основу: 
- усмене провере постигнућа  
- писмене провере постигнућа  
- практичног рада.  
 
Писмена провера постигнућа ученика  у трајању од 45 минута се најављују и планирају. Оцена се уписује у 
дневник у року од осам дана од дана провере.  
За писмене провере постигнућа бројчана оцена изводи се на основу скале изражене у процентима, у складу са 
препорукама за оцењивање: 

 100-85% - одличан (5)    
 84-71%   - врлодобар (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 70-51%   - добар (3)                                                                                                                                                                            
 50-25%   - довољан (2)                                                                                                                                                           
 24-0 %    - недовоља (1) 

 
- Писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се ради утврђивања 
остварености циља једног или више часова и савладаности дела реализованих програмских садржаја, односно 
остварености операционализованих исхода. Оцена из писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута се не 
уписује у дневник. Евидентира се у педагошкој документацији наставника ради праћења постигнућа на крају 
програмске целине или на крају полугодишта. Резултати писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута 
могу се узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене ученика, а у најбољем интересу ученика. 
- Усмена провера постигнућа ученика се обавља путем непосредног одговарања на часу, уз поштовање 
критеријума за оцењивање. 



- Провера постигнућа ученика путем практичног рада се може урадити  путем реферата, израде ПП 

презентација, пројеката, паноа. 
- Оцењивање се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима рачунајући од школског, одобрених 
од стране министарства и то оценом 5 (пет).       
- Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, самосталности и ангажовања ученика: 
Одличан (5) - Ученик је у целини усвојио основна и проширена знања, умења и вештине, примењује знања у 
новим околностима, познаје узроке и последице, уочава битно, самостално закључује на основу датих 
података,критички расуђује, поседује богат речник и лако се изражава, испољава креативну активност на часу, 
показује интресовања и самоиницијативност. 
Врлодобар (4) - Ученик је у целини усвојио основна знања и део проширених знања, самостално образлаже 
садржај, лако разуме, закључује и репродукује чињенице, лако се писмено и усмено изражава, испољава 
активност на већини часова,самостално и уз помоћ наставника, примењује знања у новим околностима. 
Добар (3) - Ученик је у целини усвојио основна знања, умења и вештине, схвата значење основних историјских 
појмова, уме да репродукује научено, самостално извршава основне задатке, има тешкоће у течном изражавању, 
уочава битно, али приликом закључивања потребна је помоћ наставника. 
Довољан (2) - Ученик је усвојио , мада не у потпуности, основна знања, репродукује научено уз помоћ 
наставника, има склоност ка пасивном памћењу и механичком репродуковању, има тешкоћа у изражавању, 
испољава несналажење у самосталном раду, несигуран је и нејасан у излагању градива. 
Недовољан (1) - Ученик није усвојио основна знања, умења и вештине, не показује заинтересованост за 
процес учења, нити напредак, не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника, није у стању да га 
самостално репродукује. 
 
Документација која прати процес оцењивања: ес-дневник, педагошка свеска, тестови, контролне вежбе, домаћи 
задаци, панои, ПП презентације. 
 
Закључна оцена се изводи на основу аритметичке средине свих уписаних оцена у току школске 
године. 
 
Уколико ученик није задовољан предложеном закључном оценом на полугодишту или крају школске године, 
одговара градиво или ради полугодишњи односно годишњи тест у зависности да ли је у питању крај првог 
полугодишта или крај школске године. Добијена оцена се уписује у дневник и поново се на основу аритметичке 
средине свих уписаних оцена утврђује закључна оцена. 
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
оставрености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 
 
Весна Вукашин, наставник историје 
 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ 
 
У настави географије оценама од 1-5 вреднују се следећи елементи: 

 Усвојеност знања: усвојеност програмских садржаја проверавамо усменим и писменим проверама знања.  
Оцењује се ученикова способност уочавања појава и процеса, као и повезивање одређених наставних садржаја 
уопшта или са осталим наставним темама или предметима. Такође се оцењујње способност самосталног 

извођења закључака при анализи географских проблема и повезивање наученог са животном праксом.  
 Употреба карте: оцењује се брзина, тачност и самостално „читање“ географске карте по задатим појмовима, као 

и способност повезивања и „читања“ наученог градива са садржајима на карти. 
 Оцењују се активност на часу, израда и презенртација плаката, реферата и мултимедијалних презентација, као 

и учествовање на такмичењима и квизовима знања. 
 

 Оцену одличан (5) може да добије ученик који:  
- градиво је усвојио са потпуним разумевањем, проширује га властитим искуством; 
- квалитетно, брзо и тачно уочава географске појаве и процесе, темељно и опширно повезује наставно градиво 
са осталим темама и предметима;  
- самостално изводи закључке при анализи географских проблема; 
- показује изразиту спсобност у повезивању и „читању“наученог градива са картом (паралелно показивање на 
карти са изношењем теорије); 
- веома тачно и брзо анализира картографске, графичке и сликовне прилоге те самостално доноси закључке. 
 

 Оцену врло добар (4) може да добије ученик који: 
- познаје кључне појмове које може уз минималну помоћ наставника да објасни, анализира и излаже; 
- добро повезује наставно градиво са осталим темама и предметима; 
- самостално изводи закључке при анализи географских проблема;  
- логично образлаже и доказује основне географске појаве и процесе и повезује их са појавама из живота; 
- самостално користи и „чита“ географску карту, али недовољно прецизно; 
- тачно и брзо анализира картографске, графичке и сликовне прилоге те самостално доноси закључке. 
  

 Оцену добар (3) може да добије ученик који: 
- познаје кључне појмове које може уз мању помоћ наставника да објасни и дефинише; 
- просечно мозе да повеже наставно градиво са осталим темам и предметима;  
- делимично и непотпуно изводи закључке и повезује при анализи географских проблема; 
- просечно и делимично логично закључује и повезује са животном праксом; 



- углавном се самостално сналази на карти, али показује несигурност; 

- просечно анализира картографске, графичке и сликовне прилоге. 
 

 Оцену довољан (2) може да добије ученик који: 
- зна кључне појмове и може их препознати, набрајати, разликовати и сл. 
- непотпуно и површно и са грешкама повезује наставно градиво са осталим темам и предметима; 
- делимично и уз помоћ наставника образлаже и доказује основне географске појаве и процесе; 
- део појмова може препознати и показати на географској карти; 
- непотпуно и са грешкама анализира картографске, графичке и сликовне прилоге и потребна му је помоћ 
наставника. 
 
Вредновање ученичких радова - плаката, реферата и презентација 
 

Елементи вредновања  Праћење и вредновање ученика  Оцена 

-Усвојеност знања 
-Повезивање градива са осталим 
темеме 
-Коришћење додатних садржаја 
-Осмишљеност наступа 
-Начин излагања 
-Изглед рада који се презентује 
-Укључивање ученика 

-Одлично знање, сигуран наступ, велика креативност и 
уредност, применљиво у пракси 

Одличан (5) 

-Прилично добро знање, доста сигуран наступ, креативан 
и уредан рад, мања применљивост у пракси 

Врло добар (4) 

-Добро знање, несигуран наступ, мања креативност и 
уредност, слабија применљивост у пракси 

Добар (3) 

 

Бодовање тестова: 
Оцена 5 = 81% - 100% 
Оцена 4 = 66% - 80% 
Оцена 3 = 51% - 65% 
Оцена 2 = 30% - 50% 
 

                                                                                                       Наставница географије 
                                                                                                                        Марија Дољанин 

 
Критеријуми оцењивања ученика 

 
Наставни предмет: 

Техника и технологија 
 
Елементи оцењивања из информатичке групе предмета су: 
- усвојеност образовних садржаја; 
- примена знања; 
- активност ученика. 
Ученик у току школске године може добити оцене на основу: 
- контролних вежби; 
- усменог испитивања; 
- израде задатака на часу (практичан рад); 
- активности на часу; 
- домаћих задатака; 
- пројектних задатака; 
- вредновања успеха на различитим нивоима такмичења. 
Контролне вежбе, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и одржавају према унапред 
утврђеном распореду. 
Контролне вежбе се реализују као једночасовне писмене провере знања.  
Број контролних вежби у току школске године зависи од недељног фонда часова наставног предмета. 
Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате петнаестоминутне провере 
наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене су неопходне најмање три такве провере или још 
практичан рад у трајању од 30 минута. 
Контролне вежбе су тематски засноване и користе се ради обезбеђивања континуитета у раду ученика како би 
непрекидно били способни да са разумевањем и активно прате наставне садржаје. 
На контролној вежби се путем задатака, који се могу решити у одговарајућем временском интервалу проверавају 
познавање и разумевање основних појмова, али и повезивање са раније усвојеним појмовима. 
Оцене се формирају по следећим критеријумима: 
Ученик који на контролној вежби и практичном раду оствари бар 80% од укупног броја поена не може бити 
оцењен оценом мањом од 5. 
Ученик који на контролној вежби и практичном раду оствари бар 60% од укупног броја поена не може бити 
оцењен оценом мањом од 4. 
Ученик који на контролној вежби и практичном раду оствари бар 50% од укупног броја поена не може бити 
оцењен оценом мањом од 3. 
Ученик који на контролној вежби и практичном раду оствари бар 40% од укупног броја поена не може бити 

оцењен оценом мањом од 2. 
 
 
 
 
 



Критеријуми оцењивања ученика 

 
Наставни предмет: 

Рачунарство и информатика 
 

Елементи оцењивања из информатичке групе предмета су: 
- усвојеност образовних садржаја; 
- примена знања; 
- активност ученика. 
Ученик у току школске године може добити оцене на основу: 
- контролних вежби; 
- усменог испитивања; 
- израде задатака на часу(практичан рад за рачунаром); 
- активности на часу; 
- домаћих задатака; 
- пројектних задатака; 
- вредновања успеха на различитим нивоима такмичења. 
Контролне вежбе, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и одржавају према унапред 
утврђеном распореду. 
Контролне вежбе се реализују као једночасовне  писмене провере знања.  
Број контролних вежби у току школске године зависи од недељног фонда часова наставног предмета. 
Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате петнаестоминутне провере 
наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене су неопходне најмање три такве провере или још 
практичан рад у трајању од 30 минута. 
Контролне вежбе су тематски засноване и користе се ради обезбеђивања континуитета у раду ученика како би 
непрекидно били способни да са разумевањем и активно прате наставне садржаје. 
На контролној вежби се путем задатака, који се могу решити у одговарајућем временском интервалу проверавају 
познавање и разумевање основних појмова , али и повезивање са раније усвојеним појмовима. 
Оцене се формирају по следећим критеријумима: 
Ученик који на контролној вежби и практичном раду за рачунаром оствари бар 81% од укупног броја поена не 
може бити оцењен оценом мањом од  5. 
Ученик који  на контролној вежби и практичном раду за рачунаром оствари бар 61% од укупног броја поена не 
може бити оцењен оценом мањом од  4. 
Ученик који на контролној вежби и практичном раду за рачунаром оствари бар 51% од укупног броја поена не 
може бити оцењен оценом мањом од  3. 
Ученик који на писменој провери оствари бар 40% од укупног броја поена не може бити оцењен оценом мањом 
од  2. 
 

Критеријуми за оцењивање српског језика  
 

Усвојен на састанку Актива за српски језик и књижевност, 27. 8. 2021. Године 
 

 У току једног полугодишта ученик се оцењује најмање 4 пута од чега најмање једном усмено (Ученик 
треба да буде спреман за усмено одговарање на сваком часу тј. усмено испитивање се неће посебно 
најављивати) 

 Писмене провере знања се структурирају на основу 3 нивоа знања (основни, средњи и напредни 

ниво) према стандардима.  
 Оцењује се и рад и сарадња у групи. 
 Ученици којима је потребна додатна подршка у учењу (индивидуализација и ИОП) оцењују се 

индивидуално у складу са својим могућностима и односом према раду. 
 
Критеријуми и елементи оцењивања у настави српског језика и књижевности у 5. разреду 

 
Бројчано оцењивање: 
 
У току полугодишта ученик мора добити најмање четири оцене. Ученик може добити следеће оцене: 

- две оцене на контролним задацима; 
- две оцене из писмених задатака; 
- две оцене на основу формативног оцењивања; 
- једну на диктату/правописној вежби; 
- једну на усменом одговору (наставник није дужан да га најави).  

  
Елементи формативног оцењивања (по правилу се евидентирају у педагошкој свесци):  
 

- усмени одговори; 
- писмене провере до петнаест минута; 
- ангажовање (степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, успешност у групном раду, израда 

плаката/паноа, семинарски радови, пп презентација и друго); 
- домаћи задаци. 

 
Критеријуми вредновања контролних задатака 
 
Контролни задацису најављени и садрже питања из читања и разумевања прочитаног, књижевности, граматике 
и правописа. 



 

Задаци се структурирају на три нивоа: основни, средњи и напредни ниво. 
 
Оцењивање на основу процената: 
 
0% - 40% = недовољан (1)  
41% - 55% = довољан (2)  
56% - 70% = добар (3)  
71% - 85% = врло добар (4)  
86% - 100% = одличан (5)  
 
Напомена:  
 
На полугодишњим и годишњим тестовима опсег процената за оцену довољан (2) износи од 31% до 
55%. 
 
ОДЛИЧАН (5) 
 
Књижевност  
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и потпуно самостално 
уме да: 

- опише свој доживљај; 
- одреди књижевни род и врсту; 
- анализира елементе композиције (стих, строфа; фабула, поглавље, епизода; чин, сцена, појава; једночинка, 

радио-драма); 
- одреди карактеристике народне и ауторске књижевности и да их пронађе и докаже у конкретном тексту; 
- препозна стилске фигуре у тексту, као и да их користи у усменом и писменом изражавању (персонификација, 

поређење, ономатопеја и епитет); 
- прави разлику измеђупесника и лирског субјекта, преповедача и писца;  
- аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повеже и примени стечена 

знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање поступака 
ликова, узрочно-последично низање мотива); 

- се критички осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, самосталан је и лако долази 
до решења.  
 
Ученик мора редовно читати домаћу лектиру и учествовати у интерпретацији.  
На часовима је увек активан и учествује у анализи нових текстова, чита више од оног што је задато и служи се 
осталим изворима знања.  
 
Језик  
Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује да уме да: 

- разликује променљиве речи и подврсте променљивих речи и непроменљиве речи – прилоге и предлоге;  
- разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију;  
- одреди функције и значења падежа;  
- препозна основне реченичне чланове (субјекат, предикат, објекат, прилошке одредбе, апозицју);  
- разликује глаголска времена и граматичке категорије глагола; 

- доследно примењује правописна правила у писаним радовима (употреба великог слова, састављено и 
растављено писање речи, интерпункцијски знакови – запета, наводници, црта); 

- успешно пише по диктату (до две грешке) и самостално тачним реченицама одговора на питања отвореног 
типа; 

- у потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
-  

Језичка култура  
Ученик говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и врло успешно самостално говори напамет 
одабране одломке или књижевне текстове, прича, препричава и описује и показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела).  
Писмени радови су садржајно разрађени, тачно написани, композицијски утемељени, занимљиви, креативни и 
маштовити.  
Самостално проналази тражене информације у тексту.  
Потпуно самостално наводи синониме и антониме.  
 
ВРЛО ДОБАР (4) 
 
Књижевност  
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и углавном 
самостално уме да: 

- опише свој доживљај; 
- одреди књижевни род и врсту; 
- анализира готово све елементе композиције (стих, строфа; фабула, поглавље, епизода; чин, сцена, појава; 

једночинка, радио-драма); 
- одреди карактеристике народне и ауторске књижевности и да их пронађе и докаже у конкретном тексту; 
- препозна стилске фигуре у тексту, као и да их користи у усменом и писменом изражавању (персонификација, 

поређење, ономатопеја и епитет); 



- прави разлику измеђупесника и лирског субјекта, преповедача и писца;  

- аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повеже и примени стечена 
знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање поступака 
ликова, узрочно-последично низање мотива); 

- се критички осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, самосталан је и лако долази 
до решења.  
Ученик мора редовно читати домаћу лектиру и учествовати у интерпретацији.  
На часовима је увек активан и учествује у анализи нових текстова, често чита више од оног што је задато и 
често се служи осталим изворима знања. 
 
Језик  
Ученик готово у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује 
да уме углавном без грешке да примени стечена знања: 

- разликује променљиве речи и подврсте променљивих речи и непроменљиве речи – прилоге и предлоге;  
- разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију;  
- одреди функције и значења падежа;  
- препозна основне реченичне чланове (субјекат, предикат, објекат, прилошке одредбе, апозицју);  
- разликује глаголска времена и граматичке категорије глагола; 
- доследно примењује правописна правила у писаним радовима (употреба великог слова, састављено и 

растављено писање речи, интерпункцијски знакови – запета, наводници, црта); 
- успешно пише по диктату (до четири грешке) и самостално тачним реченицама одговора на питања отвореног 

типа; 
- у потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
-  

Језичка култура  
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и успешно самостално говори напамет одабране 
одломке или књижевне текстове, прича, препричава и описује и углавном показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела).  
Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски утемељени.  
Самостално проналази тражене информације у тексту.  
Самостално наводи синониме и антониме.  
 
ДОБАР (3) 
 
Књижевност 
Ученик чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и: 

- делимично уме да опише свој доживљај; 
- самостално одређује књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте; 
- уз подстицај одређује неке елементе композиције; 
- зна карактеристике народне и ауторске књижевности; 
- зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје их у тексту (персонификација, 

поређење, ономатопеја и епитет); 
- делимично усваја књижевне термине и појмове и понекад учествује у интерпретацији књижевног текста. 

 
У већини случајева чита домаћу лектиру и понекад учествује у интерпретацији.  

На часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања. 
 
Језик  
Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике, памти их и репродукује, али не учи редовно па 
греши у примени стечених знања. Ученик делимично уме да: 

- разликује променљиве и непроменљиве речи;  
- разликује категорије рода и броја; 
- одређује падеже речи које имају деклинацију;  
- препозна основне реченичне чланове;  
- уз помоћ наставника разликује глаголска времена и граматичке категорије глагола; 
- примени правописна правила у писаним радовима (употреба великог слова, састављено и растављено писање 

речи, интерпункцијски знакови – запета, наводници, црта); 
- пише по диктату (до 6 грешака); 
- уме да одговори на питања, али реченице нису граматички и правописно тачне (питања отвореног типа); 
- правилно изговара гласове и понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас. 

 
Језичка култура  
Говорну поруку, одабране одломке или књижевне текстове који се уче напамет, препричава и описује уз помоћ 
наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела).  
Писмени радови су делимично садржајно разрађени, делимично тачно написани и композицијски утемељени.  
Уз помоћ проналази тражене информације у тексту и наводи синониме и антониме.  
 
ДОВОЉАН (2) 
 
Књижевност  
Ученик лоше чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и понекад делимично уме да 
опише свој доживљај. 



Понекад уз помоћ уме да одреди књижевни род и стално тражи помоћ при одређивању врсте. 

Уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције.  
Разликује народну од ауторске књижевности.  
Препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ (персонификација, поређење, ономатопеја 
и епитет; песник и лирски субјекат, преповедач и писац; катрен, десетерац и осмерац; порука, особине ликова, 
вредновање поступака ликова).  
У већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији.  
На часовима је ретко активан.  
 
Језик  
Ученик ретко уме дефинише наставне садржаје из граматике, делимично их памти и репродукује, али ретко 
учи па не уме примени стечена знања: 

- разликује категорије рода, броја и уз помоћ ретко одређује падеже речи које имају деклинацију;  
- понекад препознаје основне реченичне чланове;  
- уз помоћ разликује глаголска времена; 
- прави веће правописне и граматичке грешке; 
- потребна је стална помоћ наставника; 
- углавном правилно изговара гласове и углавном греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању 

наглас.  
-  

Језичка култура  
Ретко успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела).  
Писмени радови су логички неповезани и садржајно сиромашни,али у вези са темом, имају доста већих 
павописних, граматичких и стилских грешака, али поштује форму.  
Понекад уме да наведе синоним и антоним уз помоћ наставника.  
 
НЕДОВОЉАН (1) 
 
Књижевност  
Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз добру мотивацију и помоћ не учествује у 
интерпретацији.  
Нема основна књижевнотеоријска знања, а због лошег читања не разуме текст.  
Не чита домаћу лектиру и не учествује у интерпретацији.  
На часовима је неактиван.  
 
Језик 
Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке категорије.  
Нема предзнања па тешко прати наставу, пасиван је и незаинтересован.  
Не прихвата помоћ ни савете наставника.  
 
Језичка култура  
Не успева да формулише говорну поруку, да говори одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела).  

Писмени радови су логички неповезани и садржајно сиромашни и нису у вези са темом, не поштује павописну 
и граматичку норму.  
Тешко се изражава, а техника читања не задовољава узрасни стандард.  
 
Критеријуми и елементи оцењивања  у настави српског језика и књижевности у 6. разреду 
 
ОДЛИЧАН (5)  
 
Књижевност 
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова) и потпуно 
самостално уме да : 
1) опише свој доживљај  
2) самостално уме да одреди књижевни род и врсту  
3) анализира елементе композиције (стих, строфа, рима; тема, мотив, време и место радње, заплет и расплет)) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности и уме самостално да их пронађе и докаже у 
конкретном тексту 
5) потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом 
изражавању (персонификација, поређење, контраст, ономатопеја , епитет, хипербола) 
6) потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту (песник и лирски субјекат; 
приповедач и писац; катрен, дистих, терцет; лирски и епски десетерац и осмерац; врсте риме:парна, обгрљена 
и укрштена; описна, родољубива и социјална песма, дитирамб, елегија; песма о раду, митолошка, обредна и 
породична песма; комедија) 
7) аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повезује и примењује 
стечена знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање 
поступака ликова, узрочно-последично низање мотива; пблици казивања: нарација, дескрипција, дијалог и 
монолог; дидаскалије и реплика) 
8) критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, самосталан је и лако 
долази до решења 



9)редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији 

10) на часовима је увек активан и учествује у анализи нових текстова, чита више од оног што је задато и 
служи се осталим изворима знања.  
 
Језик 
Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује да уме 
потпуно самостално да примени стечена знања: 
1) разликује врсте и подврсте речи (неличне и придевске заменице) 
2) разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију, функције и значења падежа;  
3) одређује  реченичне чланове;  
4) разликује глаголска времена(аорист, имперфекат, плусквамперфекат) и граматичке категорије глагола 
5) одређује комуникативну функцију реченица 
6) разликује начине творбе речи и њима добијене речи 
7) препознаје фонетске особине језика и гласовне промене 
8) зна правописна правила(употреба великог слова, састављено и растављено писање речи, растављање речи 
на крају реда, писање заменица са предлозима, глаголских облика и облика гласовних промена, као и 
интерпункцијских знакова – запета, наводници, црта) и доследно их самостално примењује у писаним 
радовима. 
9) успешно пише по диктату (до 3 грешке) и уме самостално да тачним реченицама одговори на питања  
(питања отвореног типа).  
10) у потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и врло успешно користи различите облике 
усменог изражавања, препричава са и без сажимања и описује и показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су садржајно разрађени, тачно написани, композицијски утемељени, занимљиви, 
креативни и маштовити. Самостално проналази тражене информације у тексту. Потпуно самостално и успешно 
саставља вест, обавештење и кратак извештај, као и да драматизује краћи текст.Потпуно успешно гради 
деминутиве и аугментативе. 
 
ВРЛО ДОБАР (4)  
 
Књижевност 
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова) и углавном 
самостално уме да : 
1)опише свој доживљај  
2) углавном самостално уме да одреди књижевни род и врсту  
3) анализира елементе композиције (стих, строфа, рима; тема, мотив, време и место радње, заплет и расплет) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности (ауторске приповетке и романа) и уме углавном 
самостално да их пронађе у конкретном тексту 
5) углавном усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом 
изражавању (персонификација, поређење, контраст, ономатопеја, хипербола) 
6) потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту (песник и лирски субјекат; 
приповедач и писац; катрен, дистих и терцет; лирски и епски десетерац и осмерац; врсте риме- парна, 
обгрљена и укрштена; описна, родољубива и социјална песма, дитирамб, елегија; породичне, обредне, 

митолошке и песме о раду;комедија) 
7) аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста,  углавном самостално 
повезује и примењује стечена знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине 
ликова, вредновање поступака ликова, узрочно-последично низање мотива; облици казивања – нарација, 
дескрипција, дијалог и монолог; дидаскалије и реплика) 
8)критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, углавном је самосталан и 
долази до решења 
9) редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији 
10) на часовима је активан и учествује у анализи нових текстова, често чита више од оног што је задато и 
често се служи осталим изворима знања.  
 
Језик 
 Ученик готово у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује 
да уме углавном без грешке да примени стечена знања : 
1) разликује врсте и подврсте речи(неличне и придевске заменице) 
2) разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију, функције и значења падежа;  
3) одређује  реченичне чланове;  
4) разликује глаголска времена(аорист, имперфекат, плусквамперфекат) и граматичке категорије глагола 
5) одређује комуникативну функцију реченица 
6) разликује начине творбе речи и њима добијене речи  
7) препознаје фонетске особине језика и гласовне промене 
8) зна правописна правила (употреба великог слова, састављено и растављено писање речи,растављање речи 
на крају реда, писање одричних заменица, глаголских облика и облика гласовних промена, интерпункцијски 
знакови – запета, наводници, црта)  и доследно их самостално примењује у писаним радовима.  
9) успешно пише по диктату (до 6 грешака) и уме самостално да тачним реченицама одговори на питања 
(питања отвореног типа).  
10) у потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
 



Језичка култура 

Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и успешно користи различите облике писаног и 
усменог изражавања, препричава са и без сажимања и описује и углавном показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски утемељени. 
Самостално проналази тражене информације у тексту. Углавном самостално саставља вест, обавештење и 
краћи извештај. Уме да драматизује краћи текст и углавном успешно гради деминутиве и аугментативе. 
 
ДОБАР (3)  
 
Књижевност 
Ученик чита различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова): 
1) делимично уме да опише свој доживљај  
2) самостално уме да одреди књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте 
3) уз подстицај одређује неке елементе композиције (строфа, стих, рима; тема, мотив, време и место радње, 
заплет и расплет) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности(разлику између ауторске приповетке и романа) 
5) зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје их у тексту 
(персонификација, поређење, ономатопеја, контраст, епитет, хипербола) 
6) делимично усваја књижевне термине и појмове (посник и лирски субјекат; приповедач и писац; катрен, 
дистих и терцет; лирски и епски десетерац и осмерац; врсте риме – парна, обгрљена и укрштена; описна, 
родољубива и социјална песма, дитирамб,елегија;митолошке, породичне, обредне и песме о раду;комедија) 
7) понекад учествује у интерпретацији истих 
8) у већини случајева чита домаћу лектиру и понекад учествује у интерпретацији. 
9) на часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања  
 
Језик 
Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике (наведене уз оцене 5 и 4) 
2) памти их и репродукује али не учи редовно, па греши у примени стечених знања 
3) зна правописна правила и делимично их примењује у писаним радовима.  
4) делимично успешно пише по диктату (до 9 грешака) 
5) уме да одговори на питања али реченице нису граматички и правописно тачне (питања отвореног типа) 
6) правилно изговара гласове и понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, користи различите облике усменог изражавања, 
препричава и описује уз помоћ наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота 
и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су делимично садржајно разрађени, делимично тачно 
написани, композицијски утемељени. Уз помоћ проналази тражене информације у тексту, саставља вест, 
обавештење и кратак извештај и гради деминутиве и аугментативе.  
 
ДОВОЉАН (2)  
 
Књижевност 
1) ученик лоше чита различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова)  
2) понекад делимично уме да опише свој доживљај  

3) понекад уз помоћ уме да одреди књижевни род и стално тражи помоћ при одређивању врсте 
4) уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције.  
5) разликује народну од ауторске књижевности 
6) препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ (персонификација, поређење, 
ономатопеја и епитет; песник и лирски субјекат, приповедач и писац; катрен, десетерац и осмерац; порука, 
особине ликова, вредновање поступака ликова) 
7) у већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији 
8) на часовима је ретко активан.  
 
Језик 
1) ученик ретко уме дефинише наставне садржаје из граматике (набројане у оценама 5 и 4), делимично их 
памти и репродукује али ретко учи па не уме примени стечена знања(разликује категорије рода и броја, и 
некад уз помоћ одреди падеж; понекад препозна основне реченичне чланове; уз помоћ разликује глаголска 
времена) 
2) прави веће правописне и граматичке грешке 
3) потребна је стална помоћ наставника.  
4) углавном правилно изговара гласове и углавном греши у наглашавању речи, интонирању реченице и 
читању наглас.  
 
Језичка култура 
Ретко успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су логички неповезани и садржајно 
сиромашни али у вези са темом, имају доста већих павописних, граматичких и стилских грешака, али 
поштује форму. 



 

НЕДОВОЉАН (1)  
 
Књижевност 
Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз добру мотивацију и помоћ не учествује у 
интерпретацији. Нема основна књижевнотеоријска знања а због лошег читања не разуме текст. Не чита домаћу 
лектиру и не учествује у интерпретацији. На часовима је неактиван.  
 
Језик 
Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке категорије. Нема 
предзнања па тешко прати наставу, пасиван и незаинтересован. Не прихвата помоћ ни савете 
наставника.  
 
Језичка култура 
Не успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су логички неповезани и садржајно 
сиромашни и нису у вези са темом, не поштује правописну и граматичку норму. Тешко се изражава а 
техника читања не задовољава.  
 
Сумативно (бројчано) оцењивање:  
- у току полугодишта ученик ће имати најмање две оцене на контролним задацима, две оцене из писмених 
задатака, најмање једну оцену на усменом одговарању, једну оцену на диктату или правописној вежби 
 
Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији): усмени одговори, писмене 
провере до петнаест минута, ангажовање (степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, 
успешност у групном раду, израда плаката/паноа, семинарски радови, пп презентација...), домаћи задаци, однос 
према раду.  
 
Критеријуми вредновања контролних задатака:  
Контролни задаци (најављени) садрже питања из читања и разумевања прочитаног, књижевности, граматике и 
правописа. Задаци су структуирани на основу три нивоа знања (основни, средњи и напредни). 
 
0% - 40% = недовољан (1)                                        
41% - 55% = довољан (2)  
56% - 70% = добар (3)  
71% - 85% = врло добар (4)  
86% - 100% = одличан (5)  
Напомена – за полугодишње и годишње тестове, критеријум оцењивања за оцену довољан (2) је од 30% до 
55%. 
 
Критеријуми и елементи оцењивања  у настави српског језика и књижевности у 7. разреду 
 
ОДЛИЧАН (5)  
 
Књижевност 

Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова) и потпуно 
самостално уме да : 
1) опише свој доживљај  
2) самостално уме да одреди књижевни род и врсту  
3) анализира елементе композиције (стих, строфа; фабула, поглавље, епизода; чин, сцена, појаваи сл.) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности и уме самостално да их пронађе и докаже у 
конкретном тексту 
5) потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом 
изражавању (персонификација, поређење, контраст ономатопеја , епитет, метафора, симбол, словенска 
антитеза, хипербола, апострофа) 
6) потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту  
7) аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повезује и примењује 
стечена знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање 
поступака ликова, узрочно-последично низање мотива) 
8) критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, самосталан је и лако 
долази до решења 
9) редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији 
10) на часовима је увек активан и учествује у анализи нових текстова, чита више од оног што је задато и 
служи се осталим изворима знања.  
 
Језик 
Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује да уме 
потпуно самостално да примени стечена знања: 
1) разликује врсте и подврсте речи  
2) разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију, функције и значења падежа;  
3) одређује  реченичне чланове;  
4) разликује глаголска времена и граматичке категорије глагола 
5) одређује комуникативну и предикатску реченицу, 



6) одређује напоредне односе међу реченичним члановима и независним реченицама 

7) одређује врсту и службу зависних реченица 
8) препознаје особине конгруенцијe 
9) одређује акценат у речима 
10) зна правописна правила и доследно их самостално примењује у писаним радовима.Успешно пише по 
диктату (до 3 грешке) и уме самостално да тачним реченицама одговори на питања  (питања отвореног 
типа).  
11) У потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и врло успешно самостално говори напамет 
одабране одломке или књижевне текстове, прича, препричава и описује и показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су садржајно разрађени, тачно написани, композицијски утемељени, занимљиви, 
креативни и маштовити. Самостално проналази тражене информације у тексту. Потпуно самостално наводи 
синониме и антониме.  
 
ВРЛО ДОБАР (4)  
 
Књижевност 
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова) и углавном 
самостално уме да : 
1) опише свој доживљај  
2) углавном самостално уме да одреди књижевни род и врсту  
3) анализира елементе композиције (стих, строфа; фабула, поглавље, епизода; чин, сцена, појава и сл.) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности и уме углавном самостално да их пронађе и докаже у 
конкретном тексту 
5) углавном усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом 
изражавању (персонификација, поређење, контраст ономатопеја , епитет, метафора, симбол, словенска 
антитеза, хипербола, апострофа) 
6) потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту  
7) аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повезује и примењује 
стечена знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање 
поступака ликова, узрочно-последично низање мотива) 
8) критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, углавном је самосталан и 
долази до решења 
9) редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији 
10) на часовима је  активан и учествује у анализи нових текстова, често чита више од оног што је задато и 
служи се осталим изворима знања.  
 
Језик 
 Ученик у готово потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује 
да уме углавном без грешке да примени стечена знања : 
1) разликује врсте и подврсте речи  
2) разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију, функције и значења падежа;  
3) одређује  реченичне чланове;  

4) разликује глаголска времена и граматичке категорије глагола 
5) одређује комуникативну и предикатску реченицу, 
6) одређује напоредне односе међу реченичним члановима и независним реченицама 
7) одређује врсту и службу зависних реченица 
8) препознаје особине конгруенције 
9) зна правописна правила  и доследно их самостално примењује у писаним радовима. Успешно пише по 
диктату (до 6 грешке) и уме самостално да тачним реченицама одговори на питања (питања отвореног типа).  
10) препознаје акценат у речима 
11) у потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и успешно самостално говори напамет одабране 
одломке или књижевне текстове, прича, препричава и описује и углавном показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски утемељени. 
Самостално проналази тражене информације у тексту.  
 
ДОБАР (3)  
 
Књижевност 
Ученик чита различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова)  
1) делимично уме да опише свој доживљај  
2) Самостално уме да одреди књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте 
3) уз подстицај одређује неке елементе композиције.  
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности. 
5) зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје их у тексту 
6) делимично усваја књижевне термине и појмове  
7) понекад учествује у интерпретацији . 



8) у већини случајева чита домаћу лектиру и понекад учествује у интерпретацији. 

9) на часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања  
 
Језик 
Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике (наведене уз оцене 5 и 4) 
1) памти их и репродукује али не учи редовно, па греши у примени стечена знања 
2) зна правописна правила и делимично их примењује у писаним радовима.  
4) делимично успешно пише по диктату (до 9 грешака) 
5) уме да одговори на питања али реченице нису граматички и правописно тачне (питања отвореног типа) 
6) правилно изговара гласове и понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас. 
 
Језичка култура 
Говорну поруку, одабране одломке или књижевне текстове који се уче напамет, препричава и описује уз помоћ 
наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су делимично садржајно разрађени, делимично тачно написани, композицијски 
утемељени. Уз помоћ  проналази тражене информације у тексту и наводи синониме и антониме.  
 
ДОВОЉАН (2)  
 
Књижевност 
1) ученик лоше чита различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова)  
2) понекад делимично уме да опише свој доживљај  
3) понекад уз помоћ уме да одреди књижевни род и стално тражи помоћ при одређивању врсте 
4) уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције.  
5) разликује народну од ауторске књижевности 
6) препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ 
7) у већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији 
8) на часовима је ретко активан.  
 
Језик 
1) ученик ретко уме дефинише наставне садржаје из граматике (набројане у оценама 5 и 4), делимично их 
памти и репродукује али ретко учи па не уме примени стечена знања 
2) прави веће правописне и граматичке грешке 
3) потребна је стална помоћ наставника.  
4) углавном правилно изговара гласове и углавном греши у наглашавању речи, интонирању реченице и 
читању наглас.  
 
Језичка култура 
Ретко успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су логички неповезани и садржајно 
сиромашни али у вези са темом, имају доста већих павописних, граматичких и стилских грешака, али 
поштује форму 
 
НЕДОВОЉАН (1)  
 

Књижевност 
Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз добру мотивацију и помоћ не учествује у 
интерпретацији. Нема основна књижевнотеоријска знања а због лошег читања не разуме текст. Не чита домаћу 
лектиру и не учествује у интерпретацији. На часовима је неактиван.  
 
Језик 
Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке категорије.Нема 
предзнања па тешко прати наставу, пасиван и незаинтересован. Не прихвата помоћ ни савете 
наставника.  
 
Језичка култура 
Не успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су логички неповезани и садржајно 
сиромашни и нису у вези са темом, не поштује павописну и граматичку норму. Тешко се изражава а 
техника читања не задовољава.  
 
 Сумативно (бројчано) оцењивање:  
- У току полугодишта ученик ће имати најмање две оцене на контролним задацима, две оцене из писмених 
задатака, најмање једну оцену на усменом одговарању, једну оцену на диктату или правописној вежби 
 
Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији): усмени одговори, писмене 
провере до петнаест минута, ангажовање (степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, 
успешност у групном раду, израда плаката/паноа, семинарски радови, пп презентација...), домаћи задаци, однос 
према раду.  
 
 
 



Критеријуми вредновања контролних задатака:  

Контролни задаци (најављени) садрже питања из читања и разумевања прочитаног, књижевности, граматике и 
правописа. Задаци су структуирани на основу три нивоа знања (основни, средњи и напредни). 
0% - 40% = недовољан (1)                                        
41% - 55% = довољан (2)  
56% - 70% = добар (3)  
71% - 85% = врло добар (4)  
86% - 100% = одличан (5)  
Напомена – за полугодишње и годишње тестове, критеријум оцењивања за оцену довољан (2) је од 30% до 
55%. 
 
Критеријуми и елементи оцењивања  у настави српског језика и књижевности у 8. разреду 
 
ОДЛИЧАН (5)  
 
Књижевност 
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова) и потпуно 
самостално уме да : 
1) опише свој доживљај  
2) самостално уме да одреди књижевни род и врсту  
3) анализира елементе композиције (стих, строфа, рима; фабула, поглавље, епизода; чин, сцена, појаваи сл.) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности и уме самостално да их пронађе и докаже у 
конкретном тексту 
5) потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом 
изражавању (персонификација, поређење, контраст ономатопеја , епитет, метафора, симбол, словенска 
антитеза, хипербола, апострофа, метонимија) 
6) потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту  
7) аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повезује и примењује 
стечена знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање 
поступака ликова, узрочно-последично низање мотива) 
8) критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, самосталан је и лако 
долази до решења 
9) редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији 
10) на часовима је увек активан и учествује у анализи нових текстова, чита више од оног што је задато и 
служи се осталим изворима знања.  
 
Језик 
Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује да уме 
потпуно самостално да примени стечена знања: 
1) разликује врсте и подврсте речи  
2) разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију, функције и значења падежа;  
3) прецизно одређује  реченичне чланове;  
4) разликује глаголскеоблике и граматичке категорије глагола 
5) одређује врсту и службу зависних реченица 
6) објасни настанак и развој српског књижевног језика;разуме значај књижевног језика за културу и историју 
српског народа;сврста српски језик у одговарајућу језичку групу у Европи;именује дијалекте српског језика; 

7) зна особине гласова српског језика, самостално одређује гласовне промене  у речима 
8) самостално издвоји делове творенице и препозна основне моделе њиховог грађења; 
9) самостално и потпуно користи садржаје из граматике обрађене у претходним разредима и повеже 
10) зна правописна правила и доследно их самостално примењује у писаним радовима.Успешно пише по 
диктату (до 3 грешке) и уме самостално да тачним реченицама одговори на питања  (питања отвореног 
типа).  
11) У потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и врло успешно самостално говори напамет 
одабране одломке или књижевне текстове, прича, препричава и описује и показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су садржајно разрађени, тачно написани, композицијски утемељени, занимљиви, 
креативни и маштовити. Самостално проналази тражене информације у тексту. Потпуно самостално наводи 
синониме и антониме.  
 
ВРЛО ДОБАР (4)  
 
Књижевност 
Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова) и углавном 
самостално уме да : 
1)опише свој доживљај  
2) углавном самостално уме да одреди књижевни род и врсту  
3) анализира елементе композиције (стих, строфа; фабула, поглавље, епизода; чин, сцена, појава и сл.) 
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности и уме углавном самостално да их пронађе и докаже у 
конкретном тексту 



5) углавном усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом 

изражавању (персонификација, поређење, контраст ономатопеја , епитет, метафора, симбол, словенска 
антитеза, хипербола, апострофа, метонимија) 
6) потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту  
7) аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста, повезује и примењује 
стечена знања на новим текстовима (тема, порука, главни и споредни мотиви, особине ликова, вредновање 
поступака ликова, узрочно-последично низање мотива) 
8) критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, углавном је самосталан и 
долази до решења 
9) редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији 
10) на часовима је  активан и учествује у анализи нових текстова, често чита више од оног што је задато и 
служи се осталим изворима знања.  
 
Језик 
 Ученик у готово потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на примерима показује 
да уме углавном без грешке да примени стечена знања 
1) разликује врсте и подврсте речи  
2) разликује категорије рода, броја и падежа речи које имају деклинацију, функције и значења падежа;  
3) прецизно одређује  реченичне чланове;  
4) разликује глаголскеоблике и граматичке категорије глагола 
5) одређује врсту и службу зависних реченица 
6) објасни настанак и развој српског књижевног језика;разуме значај књижевног језика за културу и историју 
српског народа;сврста српски језик у одговарајућу језичку групу у Европи;именује дијалекте српског језика; 
7) зна особине гласова српског језика,  одређује гласовне промене  у речима 
8)  издвоји делове творенице и препозна основне моделе њиховог грађења; 
9) користи садржаје из граматике обрађене у претходним разредима и повеже 
10) зна правописна правила  и доследно их самостално примењује у писаним радовима. Успешно пише по 
диктату (до 6 грешке) и уме самостално да тачним реченицама одговори на питања (питања отвореног типа).  
11) у потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и успешно самостално говори напамет одабране 
одломке или књижевне текстове, прича, препричава и описује и углавном показује логичну и емоционалну 
изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски утемељени. 
Самостално проналази тражене информације у тексту.  
 
ДОБАР (3)  
 
Књижевност 
Ученик чита различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова)  
1) делимично уме да опише свој доживљај  
2) самостално уме да одреди књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте 
3) уз подстицај одређује неке елементе композиције.  
4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности. 
5) зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје их у тексту 

6) делимично усваја књижевне термине и појмове  
7) понекад учествује у интерпретацији . 
8) у већини случајева чита домаћу лектиру и понекад учествује у интерпретацији. 
9) на часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања  
 
Језик 
Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике (наведене уз оцене 5 и 4) 
2) памти их и репродукује али не учи редовно, па греши у примени стечена знања 
3) зна правописна правила и делимично их примењује у писаним радовима.  
4) делимично успешно пише по диктату (до 9 грешака) 
5) уме да одговори на питања али реченице нису граматички и правописно тачне (питања отвореног типа) 
6) правилно изговара гласове и понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас.  
 
Језичка култура 
Говорну поруку, одабране одломке или књижевне текстове који се уче напамет, препричава и описује уз помоћ 
наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног 
дела). Писмени радови су делимично садржајно разрађени, делимично тачно написани, композицијски 
утемељени. Уз помоћ  проналази тражене информације у тексту и наводи синониме и антониме.  
 
ДОВОЉАН (2)  
 
Књижевност 
1) ученик лоше чита различите врсте књижевних дела  (и остале типове текстова)  
2) понекад делимично уме да опише свој доживљај  
3) понекад уз помоћ уме да одреди књижевни род и стално тражи помоћ при одређивању врсте 
4)уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције.  
5) разликује народну од ауторске књижевности 
6) препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ 



7) у већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији 

8) на часовима је ретко активан.  
 
Језик 
1) ученик ретко уме дефинише наставне садржаје из граматике (набројане у оценама 5 и 4), делимично их 
памти и репродукује али ретко учи па не уме примени стечена знања 
2) прави веће правописне и граматичке грешке 
3) потребна је стална помоћ наставника.  
4) углавном правилно изговара гласове и углавном греши у наглашавању речи, интонирању реченице и 
читању наглас.  
 
Језичка култура 
Ретко успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су логички неповезани и садржајно 
сиромашни али у вези са темом, имају доста већих павописних, граматичких и стилских грешака, али 
поштује форму 
 
НЕДОВОЉАН (1)  
 
Књижевност 
Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз добру мотивацију и помоћ не учествује у 
интерпретацији. Нема основна књижевнотеоријска знања а због лошег читања не разуме текст. Не чита домаћу 
лектиру и не учествује у интерпретацији. На часовима је неактиван.  
 
Језик 
Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке категорије.Нема 
предзнања па тешко прати наставу, пасиван и незаинтересован. Не прихвата помоћ ни савете 
наставника.  
 
Језичка култура 
Не успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или књижевне текстове који се уче 
напамет, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из 
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени радови су логички неповезани и садржајно 
сиромашни и нису у вези са темом, не поштује павописну и граматичку норму. Тешко се изражава а 
техника читања не задовољава.  
 
 Сумативно (бројчано) оцењивање:  
- У току полугодишта ученик ће имати најмање две оцене на контролним задацима, две оцене из писмених 
задатака, најмање једну оцену на усменом одговарању, једну оцену на диктату или правописној вежби 
 
Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији): усмени одговори, писмене 
провере до петнаест минута, ангажовање (степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, 
успешност у групном раду, израда плаката/паноа, семинарски радови, пп презентација...), домаћи задаци, однос 
према раду.  
 

Критеријуми вредновања контролних задатака:  
Контролни задаци (најављени) садрже питања из читања и разумевања прочитаног, књижевности, граматике и 
правописа. Задаци су структуирани на основу три нивоа знања (основни, средњи и напредни). 
 
0% - 40% = недовољан (1)                                        
41% - 55% = довољан (2)  
56% - 70% = добар (3)  
71% - 85% = врло добар (4)  
86% - 100% = одличан (5)  
Напомена – за полугодишње и годишње тестове, критеријум оцењивања за оцену довољан (2) је од 30% до 
55%. 
 

Критеријуми и елементи оцењивања у настави математике 
Основна школа „23. октобар“ Голубинци 

 
Стручно веће за предмет математика: Јелена Шегрт  

                                                                               Светлана Јутрић Кнежевић 
 
Елементи оцењивања из математике су:  
- усвојеност образовних садржаја;  
- примена знања;  
- активност ученика.  
 
Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

1. писмених провера знања (контролних задатака, писмених задатака) 
2. усменог испитивања;  
3. активности на часу. 

 



При вредновању квалитета знања, оценом се исказује трајност, коректност, свесност и употребљивост знања на 

разним нивоима (ниво препознавања, ниво репродукције, ниво разумевања, ниво примене и ниво креативног, 
стваралачког решавања проблема). 
 
Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву а по распореду писаних провера знања. 
Писане провере, које трају 15 минута, не најављују се а наставник може након 2-3 такве провере да унесе 
оцену у дневник. 
У току једног полугодишта ученик може добити оцене из 4 писане провере (2 контролна задатка + 2 писмена 
задатка), усменог одговарања и активности на часу. Закључна оцена се формира као аритметичка средина свих 
оцена добијених током целе школске године. 
 

ОЦЕНА 

ПРОВЕРА ЗНАЊА АКТИВНОСТ 

Усмена провера 
(усвојеност образовних 
садржаја) 

Писана провера 
(примена знања) 

Домаћи рад Однос према раду и рад 

довољан 
(2) 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 
-прерознаје их 
-уме да их искаже 
Тврђења, правила, 
формуле 
-препознаје их 
Поступци 
-поступке које примењује 
образлаже уз помоћ 
наставника 

Решавање задатака 
-самостално решава 
једноставне задатке 
-једноставне проблемске 
ситуације решава уз 
помоћ наставника 
Примена  тврђења, 
правила, формула 
-примењује само у 
познатим и једноставним 
ситуацијама  
 

Писање 
-углавном 
редовно 
Написано 
-непотпуно 
-делимично 
тачно 
-делимично 
уредно 
Провера 
-углавном зна 
образложити 
написано 

Интерес за предмет 
-показује на подстицај 
Рад на часу 
-труди се самостално 
решавати задатке 
-повремено учествује у 
расправи 
Сарадња 
-тражи помоћ када му нешто 
није јесно 
Извршавање обавеза 
-труди се писати све у свеску 
-на час доноси потребан 
прибор 

добар 
(3) 

 
 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 
-познаје их и разуме 
-зна их изрећи и објаснити 
Тврђења, правила, 
формуле 

-познаје их 
-зна их изрећи  
Поступци 
-поступке које примењује 
образлаже самостално 
-објашњења су углавном 
јасна, тачна и потпуна 

Решавање задатака 
-самостално, брзо и тачно  
решава једноставне 
задатке 
-сложеније задатке 
решава спорије  

-решава једноставне 
проблемске ситуације 
Примена  тврђења, 
правила, формула 
-самостално их примењује 
у познатим ситуацијама 

Писање 
- редовно 
Написано 
-углавном 
потпуно и 
тачно 

-углавном 
уредно 
Провера 
-углавном  зна 
образложити 
написано  

Интерес  за предмет 
-показује  
Рад на часу 
-вредно ради на часу и 
самостално решава  задатке  
-радо  учествује у расправи 

Сарадња 
-прихвата рад у пару и групи 
-ако не разуме тражи помоћ 
Извршавње обавеза 
-свеска је уредна и потпуна 
-на час доноси потребан 
прибор 

врло 
добар 

(4) 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 
-самостално излаже и 
објашњава 
-разуме их у потпуности 
-успоставља односе међу 
њима 
Тврђења, правила, 
формуле 
-зна их изрећи  
-зна их објаснити и 
правилно их тумачи 
-наводи сопствене примере 
који потврђују исказано 
Поступци 
-образлаже тачно, 
јасно,прецизно и потпуно 
-прихвата и разуме нове 
идеје и концепте 

Решавање задатака 
-решава задатке брзо и 
тачно 
-самостално решава 
сложеније задатке 
-бира углавном најбоље 
стратегије за решавање 
проблема 
-решава сложеније  
проблемске ситуације 
Примена  тврђења, 
правила, формула 
-примењује их самостално 
и тачно 

Писање 
- редовно 
Написано 
-потпуно 
-тачно 
-детаљно 
-уредно 
Провера 
- зна 
образложити 
написано  
-образлаже 
јасно, тачно и 
потпуно 

Интерес  за предмет 
-показује стално  
Рад на часу 
-концентрисано и вредно 
ради на часу  
-редовно и самостално 
извршава све постављене 
задатке 
- учествује у расправи и 
предлаже сопствене 
активности и идеје 
Сарадња 
-радо учествује у 
заједничком раду ( у пару 
или групи) 
-према потреби помаже 
другима 
Извршавње обавеза 
-свеска је уредна и потпуна 
-на час долази припремљен 

одличан 
(5) 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 
-самостално излаже и 

објашњава 
-разуме их и према потреби 
обликује својим речима 
-успоставља односе међу 
њима 
Тврђења, правила, 
формуле 
-зна их изрећи  

Решавање задатака 
-решава задатке брзо и 
тачно и са лакоћом 

-самостално и успешно  
решава сложене задатке 
-при решавању сложених 
проблемских ситуациаја 
комбинује познате 
стратегије или креира 
сопствене 
-одабира математичке 

Писање 
- редовно 
Написано 

-потпуно 
-тачно 
-детаљно 
-уредно 
-нове идеје 
при решавању 
Провера 
- зна 

Интерес за предмет 
-изражен 
-служи се додатним изворима 

знања  
Рад на часу 
-концентрисано и вредно 
ради на часу  
-редовно и самостално 
извршава све постављене 
задатке 
- учествује у расправи и 



-зна их објаснити и 
правилно их тумачи 
-наводи сопствене примере 
који потврђују исказано 
Поступци 
-своје идеје и поступке које 
примењује образлаже јасно, 
тачно и потпуно  
-користи се властитим 
идејама и концептима 

поступке који највише 
одговарају задатку и 
примењује их без грешке 
и примереном брзином 
Примена  тврђења, 
правила, формула 
-знање примењује на 
нове, сложеније примере 
и реалне проблеме 

образложити 
написано  
-образлаже 
јасно, тачно и 
потпуно 

предлаже сопствене 
активности и идеје 
Сарадња 
-радо учествује и подстиче 
заједнички рад (у пару или 
групи) 
- помаже другима 
Извршавње обавеза 
-свеска је уредна и потпуна 
-на час долази припремљен 

 
Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и 
одговарајуће оцене је следећа: 

- 90% - до 100% одличан (5)  
- 70% - до 89% врло добар (4)  
- 50% - 69 % добар (3)  
- 30% - 49 % довољан (2) 
- од 0% - 29 % недовољан (1)  

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%. 
 
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 
 

5. разред 
 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 5. разреда 

недовољан (1) 
- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 
- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 
- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује 

довољан (2) 

Ученик уме да: 
- сабере, одузме, подели и помножи два броја  у истом запису 
- претвара из једног у други запис једноставније бројеве као што су ½, ¼, 0,2 ... 
- напамет одреди 50% и 10%природног броја 
- рачунски одреди 20%, 25% у једноставнијим примерима 
- упореди разломке чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја 
- прошири и скрати разломак датим бројем 
- представи број на бројевној полуправој 
- правилно чита податке из табеле и са кружног дијаграма 
- препозна осносиметричне фигуре и одреди им осу симетрије 
- конструише симетралу дужи и симетралу угла 
- угломером измери и нацрта дати угао 
- сабере и одузме углове дате у основној јединици мере 
- нацрта и издвоји туп, оштар и прав угао и зна у ком су опсегу њихове мере 

добар (3) 

Ученик уме да: 
-претвори децималан број у разломак и обрнуто 
-претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто 
-упореди два броја у различитим записима 
-сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим случајевима 
-напамет одреди 50% и 10% дате природне величине 
-рачунски одреди произвољан проценат 
-скрати разломак до нескративог облика 
-састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност 
-реши једначину једноставнијег облика 
-одреди аритметичку средину датих бројева 
-подели величину на два дела у датој размери 
-правилно заокругли број  
-представи бројеве на бројевној полуправој 
-прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита кружни дијаграм 
-издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије 
-конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу 
-преслика тачку и дуж осном симетријом  у односу на дату осу 
-угломером црта и мери углове 
-упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно 
-израчуна комплементан и суплементан угао датом углу 
-уочи и нацрта суседне, упоредне и унакрсне углове као и углове са паралелним крацима и на 
трансверзали, као и да опише њихове основне особине 



врло добар (4) 

Ученик уме да: 
-претвори децималан број у разломак и обрнуто 
-претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто 
-упореди два броја у различитим записима 
-сабере, одузме, подели и помножи више бројева у различитим записима  
-напамет одреди 50%, 10%,5%, 20%, 25% од датог (једноставнијег) броја 
-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у једноставнијим ситуацијама 
-скрати разломак до нескративог облика у својству сређивања резултата 
-састави бројевни израз и израчуна његову вредност 
-рачуна вредност израза за дату вредност променљиве 
-реши једначину основног облика и обликаax+b=c и ax-b=c 
-реши дату неједначину  
-реши једноставноставније примере из праксе помоћу израза и једначина 
-одреди аритметичку средину датих бројева 
-подели величину у датој размери и примени  размеру у једноставним ситуацијама 
-правилно заокругли број и процени грешку 
-представи бројеве на бројевној полуправој 
-прикупљене податке прикаже табелом и кружним дијаграмом  
-издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије 
-конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу и користи их даље у 
конструкцији  
-преслика фигуру осном симетријом  у односу на дату осу у једноставнијим примерима 
-конструише нормалу на дату праву 
-угломером црта и мери углове 
-упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно 
-израчуна комплементан и суплементан угао датом углу 
-користи особине суседних, упоредних и унакрсних углова као и углове са паралелним крацима и на 
трансверзали у задацима 

одличан (5) 

Ученик уме да: 
-претвори децималан број у разломак и обрнуто 
-претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто 

-упореди бројеве у различитим записима 
-сабере, одузме, подели и помножи више бројева у различитим записима  
-напамет одреди 50%, 10%, 5%, 20%, 25% од датог броја 
-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у сложенијим ситуацијама 
-скрати разломак до нескративог облика у својству сређивања резултата 
-састави сложенији бројевни израз и израчуна његову вредност 
-рачуна вредност сложенијег израза за дату вредност променљиве 
-реши дату једначину  
-реши дату неједначину 
-реши примере из свакодневног живота помоћу израза и једначина 
-примени аритметичку средину у пракси 
-подели величину у датој размери и примени  размеру у реалним ситуацијама 
-правилно заокругли број и процени грешку 
-представи бројеве на бројевној полуправој 
-прикупљене податке прикаже табелом и кружним дијаграмом 
-издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије 
-конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користистећи симетралу и користи их даље у 
конструкцији  
- конструише нормалу на дату праву 
-преслика фигуру осном симетријом  у односу на дату осу у сложенијим  примерима 
-угломером црта и мери углове 
-упореди, сабере и одузме више углова рачунски и конструктивно 
-израчуна комплементан и суплементан угао датом углу 
-користи особине суседних, упоредних и унакрсних углова као и углове са паралелним крацима и на 
трансверзали у сложенијим задацима 

 
6. разред 

 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 6. разреда 

недовољан (1) 
- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 
- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 
- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује; 

довољан (2) 

Ученик уме да: 
- прочита,запише ,упореди и представи на бројевној првој рационалне бројеве 
- одреди супротан број, и реципрочну вредност рационалног броја 
- сабере, одузме, подели и помножи два броја  у истом запису 
- упореди рационалне бројеве чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја 
- прошири и скрати рационални број  датим бројем 
- правилно чита податке из табеле и са дијаграма 
-израчуна једноставан бројевни израз 
-израчуна непознати члан из пропорције 
-класификује троуглове и четвороуглове на основу њихових својстава и нацрта 
-конструише углове од 60 и 90 степени 



-препозна пдударне троуглове 
-конструише троугао на основу познатих ставова подударности 
-израчуна површину троугла,квадрата и правоугаоника у најједноставнијим примерима 
-уцрта тачку са датим координатама и прочита  

добар (3) 

Ученик уме да: 
-упореди два броја у различитим записима, 
-сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим случајевима 
-рачунски одреди произвољан проценат од једноставнијег броја 
-израчуна једноставнији  бројевни израз са променљивом 
-састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност 
-реши једначину у скупу рационалних бројева  једноставнијег облика 
-примени пропорцију и проценат у једноставнијим реалним ситуацијама 
-подели величину на два дела у датој размери 
-представи бројеве на бројевној правој 
-прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита једноставнији дијаграм 
-утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности у једноставнијим примерима 
-нацрта,прочита и одреди удаљеност тачке од координатне осе  
-сабира,одузима и множи бројем векторе-једноставнији примери 
-израчуна површину троугла и четвороугла  

врло добар (4) 

Ученик уме да: 
-израчуна бројевни израз са променљивом  
-упореди два броја у различитим записима 
-сабере, одузме, подели и помножи више рационалних бројева у различитим записима  

-примени својства рачунских операција у скупу рационалних бројева 
-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у једноставнијим ситуацијама 
-састави бројевни израз и израчуна његову вредност 
-реши једначину основног облика и облика ax+b=c и ax-b=c у скупу рационалних бројева 
-реши неједначину основног облика 
-реши једноставноставније проблеме из праксе помоћу израза и једначина 
-подели величину у датој размери и примени  размеру у једноставним ситуацијама 
-конструише углове и троугао на основу ставова подударности 
-примени својства четвороуглова у једноставвнијим проблемским задацима 
-графички приказује зависност међу величинама 
-примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности 
-израчуна површину троугла и четвороугла у случајевима када неопходни елементи нису непоссредно 
дати 
-конструише четвороугао 
-нацрта и прочита тачку и дуж ссиметричну датој у односу на координатни почетаак и координатну осу 
-сабира,одузима и множи бројем векторе 

одличан (5) 

 Ученик уме да : 
-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у сложенијим ситуацијама 
-састави сложенији бројевни израз и израчуна његову вредност 
-рачуна вредност сложенијег израза за дату вредност променљиве 
-реши једначину основног облика и облика ax+b=c и ax-b=c 
-реши неједначине са сабирањем, одузимањм, множењем и дељењем рационалних бројева   
-реши примере из свакодневног живота помоћу израза и једначина 
-примени пропорцију и проценат у пракси 
-подели величину у датој размери и примени  размеру у реалним ситуацијама 
-прикупљене податке прикаже табелом и дијаграмом 
-тумачи податке приказанее табеелом и дијаграмом 
-примени сввојства троуглова и четвороуглова у сложеним примерима и израчуна површину 
-сабира,одузима и множи више ектора бројем 

 

7. разред 
 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 7. разреда 

недовољан (1) 
- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 
- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 
- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује; 

довољан (2) 

Ученик уме да: 
-израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући Питагорину теорему 
- израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима 
- сабира, одузима и множи мономе, зна формуле за квадрат бинома и разлику квадрата 
- нацрта произвиљан н-тоугао, нацрта све његове елементе, одређује многоугао и број дијагонала из 
једног темена у основним задацима, дефинише правилан многоугао и одреди збир унутрашњих углова 
истог 
- влада појмовима круг и кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у 
реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга 
датог полипречника) 
-израчуна аритметичку средину датих бројева и представи на бројевној правој дате бројеве и њихову 
аритметичку средину 
- прочита податак са графикона, дијаграма или табеле и одреди минимум и максимум зависне 
величине; 
- податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто; 



добар (3) 

Ученик уме да у решавању једноставнијих задатака: 
-разликује основне врсте троуглова, зна основне елементе троугла и зна да израчуна обим и површину 
троугла, квадрата и правоугаоника и решава задатке користећи Питагорину теорему 
-оперише са степенима и зна шта је квадратни корен  
-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља разлику 
квадрата, раставља полиноме на чиниоце, сређује полиноме 
- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих углова многоугла, 
одреди тежишне дужи, висине и значајне тачке троугла, израчуна обим и површину плавилних 
многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише исте 
-користи формуле за обим и површину круга  
-чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. 
одреди аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу) 
-обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност 
медијаном 

врло добар (4) 

Ученик уме да у задацима у којима се захтева разумевање: 
-одреди обим и површину троуглова и четвороуглова у којима се користи Питагорина теорема 
-оперише са степенима и квадратним коренима 
-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља разлику 
квадрата, раставља полиноме на чиниоце, сређује полиноме 
- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих углова многоугла, 
одреди тежишне дужи и значајне тачке троугла, израчуна обим и површину плавилних многоуглова за 
n=3,4,6, искаже њихове особине и конструише исте 
-користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена, дужину лука и кружног исечка и 
примењује их у задацима 
-чита дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди 
аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу, одреди 
мод) 

одличан (5) 

Ученик уме да: 
-користи основна својства троугла, четвороугла,паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и 
површине на основу елемената који нису непосредно дати у формулацији задатка;уме да их 
конструише 
- да користи особине степена и квадратног корена у сложенијим задацима 
- примењује формуле за разлику квадрата и квадрат бинома; увежбано трансформише алгебарске 
изразе и своди их на најједноставнији облик и решава једначине 
-конструише ортоцентар и тежиште троугла; примени ставове подударности при доказивању 
једноставнијих тврђења и у конструктивним задацима;примени својства централног и периферијског 
угла у кругу; израчуна обим и површину круга и његових делова; − преслика дати геометријски 
објекат ротацијом; 
- тумачи дијаграме и табеле 
- прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или табелу; црта график којим представља 
међузависност величина 
- одређује средњу вредност, медијану и мод 

 
8. разред 

 

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 8. разреда 

недовољан (1) 
- Не испуњава захтеве за довољну оцену; 
- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника; 
- Не показује заинтересованост за учење, не сарађује; 

довољан (2) 

Ученик уме да: 
-реши линеарну једначинуу којима се непозната појављује само у једном члану 
- препозна моделе коцке и квадра, нацрта их, наведе њихове елементе и израчуна површину и 
запремину коцке и квадра у најједноставнијим задацима; 
- препозна моделе правилне четворостране призме, правилне тростране призме, правилне 
шестостране призме, нацрта их и израчуна површину и запремину правилне четворостране призме у 
најједноставнијим задацима; 
- препозна моделе правилне четворостране пирамиде, правилне тростране пирамиде, правилне 
шестостране пирамиде, нацрта их и израчуна површину и запремину правилне четворостране 
пирамиде у најједноставнијим задацима; 
- одреди вредност функције дате таблицом или формулом; 
- нацрта график линеарне функције у најједноставнијим примерима; 
- провери да ли дата тачка припада графику линеарне функције; 
- реши систем две линеарне једначине са две непознате методом замене и методом супротних 
коефицијената у најједноставнијим примерима; 
- препозна моделе ваљка, купе, лопте, нацрта их и израчуна површину и запремину ових тела у 
најједноставнијим примерима; 

добар (3) 

Ученик који испуњава све захтеве за довољну оцену и још уме да: 
-реши линеарне једначине и користи их у једноставним текстуалним задацима 
- нацрта правилну призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и 
запремину у једноставнијим примерима; 
- нацрта правилну пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и 
запремину у једноставнијим примерима; 
- нацрта график линеарне функције; 
- анализира график линеарне функције на основу коефицијената k и n; 



- претвори експлицитни у имплицитни облик линеарне функције и обрнуто; 
- реши систем две линеарне једначине са две непознате графичком методом, методом замене и 
методом супротних коефицијената; 
- провери да ли су системи са по две линеарне једначине са две непознате еквивалентни; 
- реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате; 
- нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину; 

врло добар (4) 

Ученик који испуњава све захтеве за добру оцену и још уме да: 
-саставља и решава линеарне једначине и неједначине 
- нацрта праву призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и 
запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; 
- нацрта пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и 
запремину и у случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; 
- уочи правоугли троугао у простору и примени Питагорину теорему како би израчунао неопходне 
елементе, који нису задати у задатку; 
- нацрта пресеке призме и пресеке пирамиде и израчуна њихове површине; 
- реши реалан проблем примењујући површину и запремину призме и пирамиде; 
- нацрта график линеарне функције и алализира особине линеарне функције (ток, нуле, монотоност, 
знак); 
- реши једноставнији реалан проблем применом линеарне функције; 
- обради прикупљене податке и изабере пригодан приказ за представљање (графиконом или 
дијаграмом); 
- одреди средњу вредност и медијану; 
- одреди пресеке правих, ако су задате њихове једначине; 
- израчуна површину троугла који граде координатне осе и задата права; 
- реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате; 
- нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину и у 
случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати; 
- нацрта пресеке ваљка, пресеке купе и пресеке лопте и израчуна њихове површине; 
- израчуна масу геометријског тела; 

одличан (5) 

Ученик који испуњава све захтеве за врло добру оцену и још уме да: 
- уочи у простору правоугли троугао са оштрим углом од 30° и једнакокрако-правоугли троугао и 

примени њихова својства; 

- применом особина линеарне функције одреди непознати коефицијент или параметар; 
- примени услов паралелности и чињеницу да тачка припада правој у задацима; 
- реши реалан проблем применом линеарне функције; 
- примени процентни рачун и пропорционалност за представљање кружног дијаграма; 
- реши реални проблем применом једначина, неједначина и система две линеарне једначине са две 
непознате; 
- реши реалан проблем примењујући површину и запремину геометријских тела 
- одреди односе површина и запремина различитих геометријских тела; 
- израчуна површину и запремину сложених геометријских тела; 

 
Предлог критеријума оцењивања – биологија 

 
При сумативном вредновању (било писменом ило усменом) задаци који се постављају пред ученике су 
рангирани према нивоима – основни,средњи и напредни ниво.Бројчано то подразумева да ученик за оцену: 
 

 Одличан (5) 
 

 Бира,повезује и вреднује различите врсте и изворе података. 
 Изражава се на различите начине (усмено,писмено,практично и др.). 
 Самостално извршава и сложене радне задатеке. 
 Доприноси групном раду и организује поделу улога и задатака. 
 Редовно показује заинтересованост и одговорност према учењу и уважаа препоруке за напредовање. 

 
 Врло добар (4) 

 
1) Повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуцијама из живота. 
2) Логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине. 
3) Изражава се на различите начине (усмено,писмено,практично и др.). 
4) Влада моторичким вештинама које захтевају сложеније покрете. 

 
 Добар (3) 

 
1) Разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих. 
2) Уме да формулише своје ставове,процене и одлуке и објасни начин како је дошао до њих. 
3) Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења. 

 
 Довољан (2) 

 
1) Познаје и разуме кључне појмове и информације. 
2) Способан је да се определи и искаже став. 
3) Влада основним моторичким вештинама и реализује их уз подршку. 

 



При писменим проверама о подразумева следећу бодовну скалу. 

 25% ≤ 1 
 30% ≤ 2 ≤ 40% 
 45% ≤ 3 ≤ 60% 
 65% ≤ 4 ≤ 80% 
 81% ≤ 5 ≤ 100% 

 
Бодова скала се може минимално кориговати. 

Наставник биологије Марица Буђановчанин 
 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА У ОШ „23. ОКТОБАР“ У ГОЛУБИНЦИМА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
ФИЗИКА 

 
Ученици од шестог до осмог разреда се из физике оцењују на три начина:  
1. писмено,  
2. усмено,  
3. на основу активности на часу. 
 
Усмено одговарање 
 
Ученици увек треба да буду припремљени за усмени одговор. Могу бити испитивани сваког часа, с тим што имају 
право једном у току полугодишта на извињење и то пре почетка часа, уколико процене да нису спремни за 
одговарање. Извињење се не може искористити када наставник прозове ученика, већ искључиво пре. Оцена се 
уписује у дневник. Ученици могу поправљати своје усмене одговоре.  
 
Контролне вежбе 
 
Контролне вежбе изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити истакнут на сајту школе. Оцена се 
уписује у дневник. 
У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе: 
 

оцена проценат образовни ниво образовни ниво 

1 0-29%   

2 30%-49% основни ниво препознавање 

3 50%-65% средњи ниво репродукција 

4 66%-84% средњи ниво разумевање 

5 85%-100% напредни ниво примена 

 
Активност ученика 
 
У активности ученика спадају кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или обраде нове лекције, 
израда домаћих задатака, рад лабораторијских вежби, кратки пројекти, петнаестоминутне провере, израда 
цртежа и презентација. Настваник сваки час прати активности ученика и благовремено бележи у своју 
педагошку свеску. На тај начин наставник формативно оцењује ученика. Целокупна активност ученика може 
бити изражњна сумативном оценом у дневнику. 
 
Петнаестоминутне провере 
 
Овакав вид провере не мора бити унапред најављен. Служи као повратна информација ученику и наставнику о 
постигнућу ученика, утиче на оцену из активности и може се узети у обзир приликом утврђивања закључне 
оцене.   
 
Школска свеска 
 
Наставник може да оцени радну свеску ученика на крају полугодишта/школске године. Наставник оцењује: 
садржај свеске, уредност, цртеже, додатне текстове... 
 
Критеријуми за вредновање групног рада 
 

Групни рад Елементи процене задатка са показатељима 

Ниво постигнућа Рад у групи Познавање тематике Размена, повезивање и 
примена идеја 

комплетно Ученик сарађује са 
члановима групе, 
уважава њихове потребе 
како би се задатак што 
успешније обавио. 

Ученик поседује знања, 
активно подстиче размену 
идеја и знања са 
члановима групе и уважава 
њихове идеје. 

Ученик размењује идеје са 
другима и примењује идеје 
за решавање задатка. 

делимично Ученику је потребна 
помоћ како би сарађивао 
са члановима групе. 

Ученик поседује извесна 
знања и мало суделује у 
размени идеја. 

Ученику је потребна помоћ у 
примени идеја у решавању 
задатка 



ништа Ученик је неуспешан кад 
ради у групи. 

Ученик омаловажава 
мишљење осталих чланова 
у тиму. 

Ученик не доприноси 
заједничком раду. 

 
Према Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - „Службени гласник РС” број 34 
од 17. маја 2019. 
 
Врста, ниво и обим знања и ангажовање ученика оцењују се тако да оцену: 
 
одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим 
ситуацијама; лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се заснивају на 
подацима; решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; показује 
изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања. 
врло добар (4) добија ученик који у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje 
чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; решава поједине проблеме на 
нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje; показује велику самосталност и висок степен 
активности и ангажовања. 
добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама; 
у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; већим делом самостално изводи закључке који се 
заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме; у довољној мери критички рaсуђуje; 
показује делимични степен активности и ангажовања. 
довољан (2) добија ученик који знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену; у 
мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се 
заснивају на подацима; понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje; 
показује мањи степен активности и ангажовања. 
недовољан (1) добија ученик који знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује 
способност репродукције и примене; не изводи закључке који се заснивају на подацима; критички не рaсуђуje; 
не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање. 
 
• Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих појединачних оцена 
(*најмање четири оцене током полугодишта) које су унете у дневник од почетка школске године. 

Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене било којом 
техником провере знања. 
Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине на крају другог 
полугодишта. 
 
Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из физике: 
 
Оцена одличан (5) 

 Ученик примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим ситуацијама; 
 Самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине и информације; 

процењује вредност теорија, идеја и ставова; 
 Бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података 
 Формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке; 
 Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и примењене поступке; 
 Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), укључујући и коришћење 

информационих технологија и прилагођава комуникацију и начин презентације различитим контекстима; 
 Самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану процедуру, захтеве безбедности и 

очувања околине, показује иницијативу и прилагођава извођење, начин рада и средства новим ситуацијама; 
 Доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу задатака; уважава мишљења других 

чланова групе и помаже им у реализацији њихових задатака, посебно у ситуацији „застоја” у групном раду; 
фокусиран је на заједнички циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у задатом 
временском оквиру; 

 Утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне и дугорочне активности и 
одређује потребно време и ресурсе; 

 Континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења, уважава препоруке за 
напредовање и реализује их. 

 Ученик репродукује градиво, разуме, надограђује стечена знања. 
 Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, решава и сложене проблеме и задатке. Одлично 

познаје физичке појаве, изводи закључке на основу физичких појава које је видео или замислио, повезује 
податке са графика и других визуелизација, корелише стечена знања са садржајима других предмета. 

 Може преносити своја знања другима и сигурно и јасно излаже сопствене ставове о проблематици. 
 
Оцена врло добар (4) 

 Логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и информације; 
 Повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота; 
 Пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума истовремено; 
 Заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената; 
 Уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у решавању нових проблемских 

ситауција; 
 Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), укључујући и коришћење 

информационих технологија и прилагођава комуникацију задатим контекстима; 
 Самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури, бира прибор и алате у складу 

са задатком и захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 



 Планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке имајући на уму планиране 

заједничке продукте групног рада; 
 Планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и одређује потребно време и 

ресурсе; 
 Континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за напредовање и 

углавном их реализује. 
 У стању је да надогради стечена знања. Садржај образлаже самостално, користи задате примере и самостално 

решава проблеме и задатке. Познаје ознаке физичких величина, повезује задате податке, ретко не може да 
реши сложене проблеме и задатке, није самосталан у решавању најтежих задатака. 

 Приликом израде рачунских задатака сналази се и решава и задатке који су сасвим нови, уз повезивање свих 
стечених знања из свих школских предмета., коришћењем већ виђених и решених задатака. 
 
Оцена добар (3) 

 Разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих; 
 Разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом критеријуму; 
 Уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао до њих; 
 Бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских ситуација у познатом контексту; 
 Уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин (усмено, писмено, 

графички, практично, и др.), укључујући коришћење информационих технологија; 
 Самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, користећи прибор и алате у 

складу са захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 
 Извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и планираном динамиком рада у 

групи; уважава чланове тима и различитост идеја; 
 Планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 
 Показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за напредовање и делимично их 

реализује. 
 Ученик репродукује и разуме основне физичке појмове, разуме садржај, али је површан у његовој примени. 
 Садржај може образложити користећи задате примере, али уз интервенцију наставника. 
 Познаје основне физичке формуле, самостално решава задатке средње тежине, и проблеме. 
 Уме да реши рачунске задатке који су слични задацима рађеним на редовној настави. 
 Понекад греши приликом самосталног решавања сложених проблема или задатака. 
 Повезује податке приказане графицима, сликама или таблицама и интерпретира их самостално. 
 Јасно излаже садржаје али је нејасан у аргументацији. 

 
Оцена довољан (2) 

 Познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог критеријума; 
 Усвојио је одговарајућу терминологију; 
 Закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером; 
 Способан је да се определи и искаже став; 
 Примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних проблемских ситуација у познатом 

контексту; 
 Уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног захтева и на одговарајући 

начин (усмено, писмено, графички, практично, и др.), укључујући и коришћење информационих технологија; 
 Уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, користећи прибор и алате 

у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 
 Извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова групе; уважава чланове тима и 

различитост идеја; 
 Планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова и ресурса; 
 Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за напредовање реализује уз 

стално праћење. 
 Ученик репродукује и препознаје основне појмове: pазуме садржај, али не зна да га примени ни образложи на 

непознатим задацима. 
 Познаје основне физичке формуле, али често греши приликом самосталног решавања чак и једноставних 

проблема и задатака. 
 Препознаје податке приказане графицима, сликама или у табелама али их не може у потпуности самостално 

интерпретирати, већ му је потребна помоћ наставника. 
 Аргументује површно и несигурно па је нејасан и у излагању градива. 

 
Оцена недовољан (1) 

 Ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује заинтересованост за сопствени процес 
учења, нити напредак. 

 Ученик не препознаје основне физичке појмове, или их само може набројати. 
 Не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника и није у стању самостално да га репродукује. 
 Не може самостално да решава најпростије рачунске задатке. 

 
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет 
 
ИСКАЗИ СТАНДАРДА  
 

1. МЕХАНИКА 
 
Основни ниво 
ФИ.1.1.1. Ученик/ученица зна појмове: мировање, кретање, правац и смер кретања, путања, 
пут, време, брзина, убрзање; разликује врсте кретања према облику путање и промени 



брзине; зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања; уме да израчуна 

средњу брзину, пређени пут и протекло време ако су му познате друге две величине. 
ФИ.1.1.2. Ученик/ученица познаје смисао Њутнових закона механике и разуме да је сила 
узрок промене брзине и деформације тела; зна како на тело делују гравитациона сила и сила 
трења и препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота; разликује појмове 
масе, тежине и силе Земљине теже. 
ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме појам притиска и зна од чега он зависи код чврстих тела, у 
течностима и гасовима; познаје принцип спојених судова; разликује појмове рада, енергије и 
снаге; разликује облике механичке енергије и познаје основни смисао Закона одржања 
енергије; зна основне услове равнотеже полуге и познаје њену примену код једноставних механизама, 
препознаје и описује врсте статичке равнотеже. 
 
Средњи ниво 
ФИ.2.1.1. Ученик/ученица зна физичке величине које су одређене само бројном вредношћу 
(пређени пут, време, маса, рад, енергија, снага) и оне које су дефинисане интензитетом, 
правцем и смером (брзина, убрзање, сила); разуме слагање колинеарних сила и уме да одреди 
њихову резултанту. 
ФИ.2.1.2. Ученик/ученица зна основна својства силе трења, гравитационе силе, силе 
еластичности, силе потиска и разликује их у конкретним примерима у свакодневном животу; 
зна принцип рада простих машина (полуга, хидрауличне машине). 
ФИ.2.1.3. Ученик/ученица разуме појам густине; уме да одреди хидростатички притисак; 
разуме порекло и карактеристике атмосферског притисака. 
ФИ.2.1.4. Ученик/ученица решава једноставне проблеме и задатке који се односе на средњу 
и релативну брзину, равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање, 
Њутнове законе механике, примењује директну и обрнуту пропорционалност при решавању 
проблема; користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина. 
ФИ.2.1.5. Ученик/ученица зна од којих величина и како зависе кинетичка енергија и 
гравитациона потенцијална енергија тела у близини Земље; описује трансформисање једног 
облика енергије у други у складу са Законом одржања механичке енергије. 
 
Напредни ниво 
ФИ.3.1.1. Ученик/ученица разуме момент силе, разуме и примењује услове равнотеже 
полуге; зна које силе делују на потопљено тело и уме да објасни понашање тела у течности 
(Архимедов закон и услов пливања); разуме разлику између преношења притиска у чврстим 
телима и у флуидима; разуме и примењује Паскалов закон. 
ФИ.3.1.2. Ученик/ученица разуме везу између енергије и рада и зна основни облик Закона 
одржања механичке енергије. 
ФИ.3.1.3. Ученик/ученица уме да решава проблеме и задатке 
(квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), анализира и презентује њихове резултате. 
 
2. ТОПЛОТНА ФИЗИКА 
 
Основни ниво 
ФИ.1.2.1. Ученик/ученица разликује основна агрегатна стања супстанце; зна да агрегатно 
стање супстанце зависи од температуре и који се прелази дешавају загревањем, а који хлађењем. 

ФИ.1.2.2. Ученик/ученица зна начине промене температуре тела; препознаје ситуације у 
којима долази до топлотне размене; зна да разне супстанце различито проводе топлоту и да 
се запремина тела мења са променом температуре. 
 
Средњи ниво 
ФИ.2.2.1. Ученик/ученица разликује појмове температуре, топлоте и унутрашње енергије и 
објашњава примере промене унутрашње енергије вршењем рада и топлотном разменом. 
ФИ.2.2.2. Ученик/ученица познаје и описује топлотне појаве у свакодневном животу; уме да 
прикаже неке појаве једноставним огледима (топлотно ширење, проводљивост); зна да 
именује фазне прелазе; у конкретним ситуацијама уме да изабере топлотне проводнике или 
изолаторе (према табличним подацима). 
 
Напредни ниво 
ФИ.3.2.1. Ученик/ученица зна разлику између унутрашње енергије и количине топлоте; 
разуме карактеристичне процесе који описују промене агрегатних стања. 
ФИ.3.2.2. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлотне капацитивности и уме да 
решава проблеме и задатке који се односе на топлотну равнотежу. 
*ФИ.3.2.3. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлоте фазног прелаза и уме да 
решава проблеме топлотне равнотеже који укључује фазне прелазе. 
 
3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 
 
Основни ниво 
ФИ.1.3.1. Ученик/ученица зна врсте наелектрисања, основне начине наелектрисавања тела и 
основна својства електростатичке силе; препознаје појаву статичког електрицитета у 
свакодневном животу; зна основна својства магнета и интеракције између магнета; познаје 
примену магнета у пракси; зна да Земља има магнетно поље и разуме принцип рада компаса. 
ФИ.1.3.2. Ученик/ученица разликује електричне проводнике и изолаторе у свакодневном 



животу; зна основне елементе струјног кола и разуме улогу извора електричне струје; уме да 

нацрта једноставно електрично коло; зна везу између јачине струје, напона и отпорности 
проводника; разликује редну и паралелну везу отпорника (потрошача) у једноставном 
електричном колу. 
ФИ.1.3.3. Ученик/ученица наводи примере примене различитих деловања електричне струје 
(магнетно, топлотно, механичко, хемијско) у свакодневном животу. 
 
Средњи ниво 
ФИ.2.3.1. Ученик/ученица зна да јачина поља одређује силу којом поље делује на 
наелектрисање, односно магнет; уме да графички прикаже електрично поље тачкастог 
наелектрисања и магнетно поље праволинијског струјног проводника; разуме појам 
хомогеног поља и уме графички да прикаже хомогено електрично и магнетно поље. 
ФИ.2.3.2. Ученик/ученица разуме како интензитет силе зависи од количине наелектрисања 
тела, њиховог међусобног растојања и средине у којој се налазе и решава једноставне 
задатке. 
ФИ.2.3.3. Ученик/ученица разуме зашто метали проводе струју и како течности и гасови 
могу постати проводници; зна да електрична отпорност металног проводника зависи од 
његових димензија и врсте материјала од којег је направљен и на основу тога уме да 
упоређује отпорности различитих проводника; уме да повеже отпорнике редно и паралелно и 
израчуна еквивалентну отпорност везе. 
ФИ.2.3.4. Ученик/ученица зна Омов закон за просто струјно коло; уме да повеже основне 
елементе и мерне инструменте у струјно коло; може мерењем да утврди зависност јачине 
струје од напона на крајевима отпорника, прикаже резултате табеларно и графички и одреди 
електричну отпорност. 
ФИ.2.3.5. Ученик/ученица зна од чега зависи енергија и снага електричне струје, уме да 
израчуна потрошњу електричне енергије када зна снагу потрошача и економично користи 
електричне уређаје. 
ФИ.2.3.6. Ученик/ученица зна да магнетно поље делује силом на струјни проводник и да се 
на томе заснива рад електромотора. 
 
Напредни ниво 
ФИ.3.3.1. Ученик/ученица зна када се у електричном пољу врши рад; зна везу између рада 
електричне силе и напона, као и између јачине хомогеног електричног поља и напона. 
ФИ.3.3.2. Ученик/ученица графички представља магнетно поље соленоида и уочава 
сличност са пољем магнетне шипке; зна да одреди правац и смер силе којом магнетно поље 
делује на струјни проводник и израчуна њен интензитет; разуме магнетну интеракцију 
паралелних струјних проводника. 
ФИ.3.3.3. Ученик/ученица примењује Омов закон на електрична кола са различитим везама 
отпорника; уме да процени како се мења јачина струје у колу при промени других 
параметара. 
*ФИ.3.3.4. Ученик/ученица зна да се рад трансформатора, генератора и електромотора 
заснива на електромагнетној индукцији и познаје основна својства наизменичне струје. 
 
4. ТАЛАСИ И ОПТИКА 
 
Основни ниво 

ФИ.1.4.1. Ученик/ученица разлиује основне појмове и величине којима се описују 
периодично и осцилаторно кретање: осцилатор, клатно, осцилација, амплитуда, период, 
фреквенција. 
Ф.И.1.4.2. Ученик/ученица зна основне карактеристике звука и праволинијског простирања 
светлости; упоређује брзину звука у чврстим, течним и гасовитим срединама и зна да је 
брзина светлости у вакууму највећа брзина у природи; упознат је са штетним последицама 
буке и прекомерног излагања Сунчевој светлости; зна где се примењује ултразвук. 
ФИ.1.4.3. Ученик/ученица зна основне законе геометријске оптике и познаје примере 
одбијања и преламања светлости у свакодневном животу; може да демонстрира нека својства 
звука и светлости једноставним огледима (резонанција звука, зависност висине тона од 
дужине ваздушног стуба, праволинијско простирање светлости, одбијање и преламање). 
 
Средњи ниво 
ФИ.2.4.1. Ученик/ученица разуме како настаје и како се преноси механички талас; зна везу 
између таласне дужине, фреквенције и брзине таласа и уме да је примени у решавању 
једноставих задатака; разуме графички приказ таласа и уме са њега да одреди таласну 
дужину. 
ФИ.2.4.2. Ученик/ученица разуме и описује последице праволинијског простирања 
светлости; разуме одбијање и преламање светлости на равним и сферним граничним 
површима; зна да објасни формирање лика код огледала и сочива и разуме да димензије и 
карактер лика зависе од положаја предмета; зна да је бела светлост сложена; уме да решава 
једноставне квалитативне и квантитативне задатке из геометријске оптике. 
ФИ.2.4.3. Ученик/ученица уме да објасни формирање лика код лупе. 
 
Напредни ниво 
ФИ.3.4.1. Ученик/ученица уме да повезује физичке величине које описују осцилаторно 
кретање (елонгација, амплитуда, период, фреквенција); разуме како се мењају положај и 
брзина при осцилаторном кретању и уме то да повеже са Законом одржања енергије. 



ФИ.3.4.2. Ученик/ученица зна шта је индекс преламања светлости и уме да објасни његову 

улогу код преламања светлости; разуме преламање светлости кроз планпаралелну плочу, 
призму и сочива; разуме појаву тоталне рефлексије и њене примене у пракси. 
ФИ.3.4.3. Ученик/ученица зна једначину сочива и уме да је примени; уме да објасни 
принцип функционисања ока као оптичког система и формирање лика код микроскопа. 
 
5. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ 
 
Основни ниво 
ФИ.1.5.1.Ученик/ученица зна да је супстанца изграђена од молекула, а молекули од атома; 
уме да скицира модел атома и јона (језгро, омотач) и означи протон, неутрон и електрон. 
ФИ.1.5.2.Ученик/ученица зна да се нуклеарни процеси користе у енергетици; зна за могуће 
штетно деловање радиоактивног зрачења и за потребу за контролом и заштитом од 
радиоактивног и електромагнетног зрачења. 
 
Средњи ниво 
ФИ.2.5.1.Ученик/ученица може да објасни разлику између атома и молекула; зна да су 
својства тела последица међумолекулских интеракција и топлотног кретања молекула. 
ФИ.2.5.2. Ученик/ученица зна да између нуклеона делују нуклеарне силе; зна шта је 
радиоактивност, може да наброји врсте зрачења и зна мере заштите. 
 
Напредни ниво 
ФИ.3.5.1. Ученик/ученица зна шта су изотопи и користи ознаке (A, Z) за масени и редни 
број; зна шта је јонизација. 
ФИ.3.5.2. Ученик/ученица уме да објасни појмове фисија и фузија; зна да имају улогу у 
животу звезда, као и у нуклеарним реакторима, и познати су му примери мирнодопске и 
ратне употребе достигнућа нуклеарне физике. 
ФИ.3.5.3. Ученик/ученица зна шта су алфа, бета и гама зраци и може да напише једначине 
радиоактивних распада (промене редног и масеног броја). 
*ФИ.3.5.4. Ученику/ученици је познат значај физике за развој нових технологија 
(суперпроводност, нанотехнологија, ласери). 
 
6. МЕРЕЊЕ 
 
Основни ниво 
ФИ.1.6.1. Ученик/ученица пореди и процењује вредности основних физичких величина и 
примењује процедуру мерења у физици. 
ФИ.1.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне 
инструменте (метарска трака, мензура, термометар, хронометар) и да одреди вредност 
најмањег подеока скале. 
ФИ.1.6.3. Ученик/ученица зна основне мерне јединице SI и изведене мерне јединице за 
брзину, убрзање, силу, енергију, снагу, електрични напон, притисак и користи префиксе 
мили и кило; уме да табеларно прикаже мерене величине са одговарајућим мерним 
јединицама. 
 
Средњи ниво 

ФИ.2.6.1. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне 
инструменте: вага, динамометар и унимер; уме да одреди вредност најмањег подеока скале и 
процени тачност. 
ФИ.2.6.2. Ученик/ученица зна да израчуна средњу вредност мерених величина и да попуни 
табелу; зна да се за резултат мерења узима средња вредност мерења. 
ФИ.2.6.3. Ученик/ученица зна дозвољене јединице мере изван SI система: литар, тона, 
светлосна година; користи префиксе микро и мега; претвара мерне јединице изведених 
физичких величина km/h, kWh, mbar; разликује Келвинову и Целзијусову скалу и уме да 
претвара јединице из једне у другу.  
 
Напредни ниво 
ФИ.3.6.1. Ученик/ученица зна везе изведених мерних јединица и основних мерних јединица 
(њутн, џул, паскал, ват, кулон, волт, тесла). 
ФИ.3.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне 
инструменте: амперметар и волтметар; уме да изабере опсег и процени тачност мерила, 
изврши мерења и анализира их. 
ФИ.3.6.3. Ученик/ученица на основу описа поступка мерења утврђује његову исправност и 
предлаже евентуалне корекције. 
ФИ.3.6.4. Ученик/ученица зна да табеларно и графички прикаже резултате мерења и да са 
графика одреди вредност мерене величине; уме да израчуна апсолутну и релативну грешку 
директно мерених физичких величина и да правилно запише резултат мерења; анализира и 
дискутује добијене резултате. 

Предметни наставник 
Драгана Арсенијевић 

 
 
 



КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА У ОШ „23. ОКТОБАР“ У ГОЛУБИНЦИМА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

ХЕМИЈА 
 

Стручно веће природних наука, наставница хемије  
   
 Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности.   
   Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен 
начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних 
стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.   

Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 
других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу 
остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације или у току савладавања 
индивидуалног образовног плана. 
Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

- писмених провера знања – контролних вежби;  

- усменог испитивања;  

- активности на часу;   

- домаћих задатака;  

- семинарских радова.  
Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и одржавају према 

унапред утврђеном распореду. 
Број контролних вежби у току школске године зависи од недељног фонда часова наставног предмета.  
Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате петнаестоминутне 

провере наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене су неопходне најмање три такве провере 
(изводи се утврђивањем аритметичке средине оцена). 

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање критеријума за оцењивање 
или кроз прикупљање више одговора на комплекснија питања или задатке или путем реферата и пројекта, 
уколико за дати разред и дату школску годину буду планирани.  
 Писмено испитивање се обавља путем контролних задатака и тестова. Писмене провере знања у трајању од 45 
минута се најављују, а 15 – то минутне провере знања се не морају најављивати. Током наставне године, 
ученичка знања ће се из наставног предмета Хемија на овај начин проверавати по утврђеном распореду за сваку 
школску годину, уз обавештавање ученика и истицање на сајту школе. За контролне задатке бројчана оцена 
ученичких знања доноси се на основу скале изражене у процентима, у складу са препорукама за оцењивање:  

 

постигнуће на контролном задатку  оцена  

100 % - 85 %  5  

84 % - 66 %  4  

65 % - 50 %  3  

49 % - 30 %  2  

29% - 0 %  1  

 
Закључна оцена не може бити мања од аритметичке средине оцена. 
 
Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из хемије: 
 

1) ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности 
самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са 
напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним 
планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5)  
  

2) ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа 
посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним 
образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло 
добар (4)  
  

3) ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално 
испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда 
постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима 
постигнућа, уз ангажовање ученика, добија оцену добар (3)  
  

4) ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавања уз помоћ 
наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве који су одређени 

индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа и ангажовање ученика, добија 
оцену довољан (2)  
  

5) ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ 
наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија оцену недовољан 
(1).  



  

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области.   
 
1. Област ОПШТА ХЕМИЈА   
ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног живота, на основу њихове 
сложености   
ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења, на основу њихових 
својстава   
ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена супстанце подлежу, 
као и да се при променама укупна маса супстанци не мења   
ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице међусобно разликује по 
наелектрисању и сложености грађе   
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима   
ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих 
представника класа неорганских и органских једињења, и квалитативно значење хемијских једначина реакција 
оксидације   
ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу   
ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент, једињење, атом, 
молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид, киселина, база, со, индикатор  
ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин   
ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце   
ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења   
ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис, боју, магнетна својства, 
растворљивост), као и да та својства опише  
  
2. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА   
ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, проводљивост топлоте и 
електрицитета и реакцију са кисеоником)   
ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене   
ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових физичких и хемијских 
својстава   
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења   
ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и практичну примену ових 
једињења   
ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли  
ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис)   
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора   
ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли   
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором  
  

1. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА   

ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, 
карбоксилних киселина и естара   
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара   
ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара у 
свакодневном животу  
  

2. Област БИОХЕМИЈА   
ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених хидрата, 
протеина   
ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама  
  

3. Област ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења, а са циљем 
очувања здравља и животне средине  
  Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у свакој области.   
1. Област ОПШТА ХЕМИЈА   
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и кључања, као и 
растворљивост супстанци)   
ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и синтеза, неутрализација, 
супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп   
ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор   
ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и једначине 
хемијских реакција неутрализације и супституције   
ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце (повећањем температуре 
растварача, уситњавањем супстанце, мешањем)   
ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или растварача (разблаживање и 
концентровање)   
ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује табеларно или шематски   
ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и производа на основу 
хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да се укупна маса супстанци не мења при 
хемијским реакцијама   



ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног састава раствора и обрнуто   

ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава  
  

1. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА   
ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових супстанци   
ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења  
ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида са водом   
ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и металима)  
  
  

2. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА   
ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола  
  

3. Област БИОХЕМИЈА   

ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима Следећи искази 
описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у свакој области.   
1. Област ОПШТА ХЕМИЈА   
ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу врста честица које их 
изграђују   
ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима   
ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на нивоу честица   
ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја 
зависи наелектрисање атома, молекула и јона   
ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача   
ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација  
ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за њихово раздвајање   
ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању за истраживање, да 
бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише објашњење/а и изведе закључак/е   
ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи стехиометријска 
израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и количине супстанце  
  

1. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА   

ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром њихових атома/молекула   
ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима)   
ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са хидроксидима, металима, 
карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима)   
ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и са киселим оксидима)   
ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре ХЕ.3.2.6. изведе реакцију 
неутрализације  
  

2. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА   
ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара   
ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и 
естара на основу својстава која имају  
ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара  
  

3. Област БИОХЕМИЈА   

ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине  
ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу), угљених хидрата и протеина  
  
ЕКСПЕРИМЕНТ (Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику и Хемију)   
  
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица на основном нивоу уме да:   
ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама  ХЕ.1.6.2. изведе 
експеримент према датом упутству   
  
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица на средњем нивоу уме да:   
ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће инструменте   
ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења  ХЕ.2.6.3. изводи једноставна 
уопштавања и систематизацију резултата   
  
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица на напредном нивоу уме да:   
ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити   
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе   
ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе   
ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у експерименталном раду Критеријуми 
оцењивања за основну школу  
                                                                                                
                                                                                                            Предметни наставник  
                                                                                                            Арсенијевић Драгана 

 



Критеријуми и елементи оцењивања у настави физичког и здравственог васпитања 

 Основне школе „23. октобар“ 
 
Стручно веће за предмет физичко и здравствено васпитање 
 
Сврха и принципи оцењивања  
Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању: 
1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;  
2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);  
3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања 
како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена; 
4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој 
ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;  
5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;  
6) уважавање индивидуалних разлика. 
 
Предмет и врсте оцењивања 
Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда 
постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и 
сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте редовно и планско 
прикупљање релевантних података о напредовању ученика, постизању прописаних исхода и циљева и 
постигнутом степену развоја компетенција ученика. Сумативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте 
вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине, модула или за класификациони период из 
предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у дневник 
рада, а могу бити унете и у педагошку документацију. 
 
Оцена 
Оценом се изражава: 1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, 
достизање исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма предмета; 2) ангажовање 
ученика у настави; 3) напредовање у односу на претходни период; 4) препорука за даље напредовање ученика. 
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може 
умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног 
понашања у школи. 
Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних образовних задатака и 
образовних стандарда за крај обавезног образовања . 
 
Садржаји програма 
Основна школа 
 ~ развијање физичких способности; 
 ~ усвајање моторичких знања, умења и навика; 
 ~ теоријско образовање. 
 
Праћење и оцењивање  
Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 
Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене 
методологије која предвиђа следеће тематске целине: стање моторичких способности, усвојене здравствено-

хигијенске навике, достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика у складу са индувидуалним 
могућностима ученика, однос према раду. 
• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и 
одржавања личне и колективне хигијене, а такође и на основу усвојености и примене знања из области 
здравља. 
 • Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, 
који је утврђен на крају навођења програмских садржаја.  
• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима 
и ваншколским активностима. Минимални образовни захтеви  
• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према утврђеним минималним 
образовним захтевима. 
 
Образовни стандарди  
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА подразумева ниво савладаности садржаја програма Физичког васпитања: • 
Спортске игре (кошарка, одбојка, рукомет, фудбал), • Атлетика(трчање, скокови, бацање), • Вежбе на справама 
и тлу тло, прескок, греда, кругови), • Ритмичка гимнастика и Вежбе обликовања 
Основни ниво У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: - игра спортску игру примењујући основну 
технику, неопходна правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање 
других - зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа 
прву помоћ  
Средњи ниво У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕученик/ученица: - игра спортску игру примењујући виши ниво 
технике, већи број правила, једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе 
изражава сопствену личност уз поштовање других - зна функцију и значај спортске игре, већи број правила, 
принципе и утицај тренинга  
Напредни ниво У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕученик/ученица: - игра спортску игру примењујући сложене 
елементе технике, испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама - 
зна тактику игре, систем такмичења, начин организовања утакмице и суди 
 



Уважавање индивидуалних разлика приликом оцењивања  

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности. Ученик са 
изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом 
индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда 
постигнућа, као и на основу ангажовања. Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, 
сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације 
или у току савладавања индивидуалног образовног плана. Ученику који стиче образовање и васпитање по 
индивидуалном образовном плану, а не испуњава захтеве по прилагођеним циљевима и исходима образовно-
васпитног рада, ревидира се индивидуални образовни план. 
 
Начин и поступак оцењивања 
Ради планирања рада и даљег праћења напредовања ученика, наставник на почетку школске године процењује 
степен развијености компетeнција ученика у оквиру одређене области, предмета, модула или теме од значаја за 
наставу у тој школској години (у даљем тексту: иницијално процењивање). Резултати иницијалног процењивања 
користе се и као податак за даље унапређивање рада школе у области наставе и учења. Оцењивање се 
остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира у складу с критеријумима оцењивања и 
прилагођава потребама и развојним специфичностима ученика. Закључна оцена је бројчана и утврђује се на 
основу свих оцена од почетка школске године и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и 
прикупљених података у педагошкој документацији наставника. Закључну оцену из предмета утврђује 
одељењско веће на предлог предметног наставника. Предметни наставник који није утврдио прописан број 
оцена у току полугодишта обавезан је да ученику који редовно похађа наставу, а нема прописани број оцена, 
спроведе оцењивање на редовном часу или часу допунске наставе у току трајања полугодишта (у току последње 
недеље наставе) уз присуство одељењског старешине, члана стручног већа, стручног сарадника (педагога или 
психолога) или групе ученика. Закључна оцена за успех из предмета може изузетно да буде и највећа 
појединачна оцена уписана у дневник, добијена било којом техником провере постигнућа. Закључна оцена за 
успех из предмета не може да буде мања од: 1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних 
оцена најмање 4,50; 2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49; 3) 
добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 4) довољан (2), ако је 
аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49. Закључна оцена за успех из предмета је 
недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена мања од 1,50. 
 
Обавештавање о оцењивању 
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о прописаним 
циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења. На почетку школске године ученици, родитељи, односно 
старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу 
појединачних оцена закључној оцени. 
 
Евиденција о успеху ученика  
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под 
педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска документација 
наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за 
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању 
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку 
документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору 

или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. Стручно 
веће наставника предмета из области рада физичког васпитања је у целости сагласно са критеријумом 
оцењивања који је дефинисан и усклађен са Правилником о оцењивању ученика о средњем образовању и 
васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС". 
 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 

 
Друго ниво  Трећи ниво 

Четврти ниво 
(незнатно 
напредовање) 
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Правилно изговара 
све гласове, везује их 
за слова, а слова у 
речи.  
Чита краће текстове 
са разумевањем. 
Правилно и 
самостално пише 
једноставним и пуним 
реченицама. 
Самостално исказује 
своје мишљење. 
Правилно 
употребљава тачку и 
велико слово. 

Правилно шчитава 
повезујући речи у 
реченицу, правилно 
пише слова и повезује 
их у речи. 
Одваја речи приликом 
писања.  
Одговара на питања 
пуном реченицом и 
дословно понавља 
краће садржаје. 
Самосталан је у 
исказивању свог 
мишљења. 

Изговара гласове и 
везује их за слова.  
Шчитава и делимично 
разуме прочитано. 
Пише по диктату са 
грешкама.  
Уочава главне ликове 
у тексту. 

Изговара гласове и не 
везује их за слова. 
Делимично савладао 
слова. 
При читању словка. 
Пише слова са 
извесним грешкама не 
везујући их у реч. 
Уз подстицај учитеља 
исказује своје 
мишљење. 
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Успешно је савладао 
сва штампана и 
писана слова. 
 Чита са 
разумевањем. 
 Пише без грешке. 
 Самостално 
препричава краће 
садржаје и прича о 
догађајима.  

Зна и штампана и 
писана слова и 
међусобно их 
разликује.  
Чита повезујући речи 
у реченицу.  
Пише по диктату са по 
неком грешком. 
Одговара на питања 
пуном реченицом. 

Разликује писана од 
штампаних слова. 
 Пише по диктату  са 
извесним грешкама. 
 Шчитава и делимично 
разуме прочитано. 

Разликује писана од 
штампаних слова. 
Пише по диктату  са 
извесним грешкама. 
При читању словка. 
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Ученик је успешно 
савладао предвиђене 
садржаје. 
 Чита са 
разумевањем, пише 
без грешака. 
 Самостално исказује 
своје мишљење пуним 
реченицама. 

Ученик је уз велики 
труд и рад успешно 
савладао сва слова. 
Чита са разумевањем, 
пише по диктату са 
мањим грешкама. 
Правилно 
употребљава тачку и 
велико слово. 

У односу на 
предзнање са почетка  
школске године 
ученик је напредовао 
у писању и 
шчитавању с тим што 
делимично разуме 
прочитано.  
Несигуран је при 
употреби тачке и 
великог слова. 
Пуном реченицом 
одговара на 
постављено питање. 
Препорука је да 
вежба читање и 
писање и употребу 
тачке и великог 
слова. 

Ученик  је почео шк. 
годину без предзнања 
у погледу познавања 
слова, читања и 
писања. 
 Напредује спорије од 
очекиваног, 
распознаје сва слова, 
преписује текст са 
табле, а по диктату 
пише са извесним 
грешкама.  
При читању словка.  
Препорука је да 
посебну пажњу 
посвети писању и 
усавршавању технике 
читања. 
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Савладао је читање и 
писање, разликује 
знаке интерпункције 
као и обавештајну, 
упитну и узвичну 
реченицу.  
Уочава главне ликове 
и њихове особине као 
и просторне и 
временске односе.  
Дословно понавља 
краће садржаје и 
самостално описује 
бића по битним 
обележјима. 

Савладао је читање и 
писање, разликује 
знаке интерпункције 
као и обавештајну, 
упитну и узвичну 
реченицу.  
Уочава главне ликове, 
просторне и 
временске односе. 

Правилно пише слова 
и  повезује их у речи. 
Правилно шчитава и 
разуме прочитано. 
Уз подстицај 
препричава краће 
садржаје и прича о 
догађајима из 
окружења. 
Још увек греши при 
употреби тачке и 
великог слова. 
Разликује тачку, 
упитник и узвичник. 

Познаје сва штампана 
слова и разликује их 
од писаних. 
Лагано шчитава. 
При писању везује 
слова у реч и одваја 
речи при писању. Не 
разликује основне 
елементе правописа. 
Уз помоћ учитеља 
уочава главне ликове 
у тексту. 
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У потпуности 
савладао предвиђене 
садржаје. 
 Самостално пише без 
грешке. 
 Чита брзином 
нормалног говора. 

Савладао је читање и 
писање.  
Познаје елементе 
правописа. 
 Уочава главне ликове 
у тексту и самостално 
изражава своје 
мишљење. 

Правилно повезује 
слова у реч, шчитава 
и разуме прочитано.  
Уз подстицај 
препричава краће 
садржаје и прича о 
догађајима. 

Преписује текст 
штампаним словима.  
Словка при читању. 
 Уз подстицај  уочава 
ликове и догађаје у 
тексту. 
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Ученик је у 
потпуности савладао 
све предвиђене 
садржаје. 
 Чита брзином 
нормалног говора и 
пише без грешке. 
 Препорука је да и 
даље вежба чита и 
писање како би 
наставио и даље да 
напредује у другом 
разреду.  

Ученик је показао 
велико напредовање 
у току другог 
полугодишта. 
Савладао технику 
читања и писање. 
 Успешно изражава 
своје мишљење о 
ликовима у тексту. 
Познаје основе 
правописа.  
Препорука је да и 
даље вежба читање 
како би стекао брзину 
нормалног говора. 

Ученик је напредовао 
у току другог 
полугодишта. 
 Правилно повезује 
слова у речи, шчитава 
и разуме прочитано.  
Препричава краће 
садржаје, прича о 
догађајима, али још 
увек није самосталан.  
Препорука је да 
вежба читање, ради 
на брзини писања и 
уредности при 
писању. 

Ученик је напредовао 
у току другог 
полугодишта. 
Преписује одвајајући 
речи при писању. 
 Лагано шчитава 
непознати текст. Још 
увек је несамосталан 
у уочавању ликова и 
догађаја у тексту. 
Препорука је да и 
даље вежба читање и 
писање. 

 



 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 

 
Друго ниво (оцена 4) 

Трећи ниво 
(оцене 2 и 3) 

Четврти ниво 
(незнатно 

напредовање) 

М
а
т
е
м
а
т
и
к
а
 

 

П
р
в
о
 

т
р
о
м
е
с
е
ч
је

 

Разликује и именује 
геометријска тела и 
фигуре. 
Одређује положај 
предмета према себи, 
другој особи и другом 
предмету. 
Црта отворену и 
затворену линију уз 
правилно коришћење 
лењира. Правилно 
користи одреднице у, на, 
ван. 
Сабира и одузима до 10 и 
познаје термине и знаке 
сабирања и одузимања. 
Са лакоћом решава 
текстуалне задатке. 

Одређује положаје 
предмета према себи. 
Разликује 
геометријска тела и 
фигуре. 
Црта отворену и 
затворену линију и 
правилно користи 
одреднице у, на, ван. 
Групише предмете 
према више особина. 
Броји, чита, пише и 
упоређује бројеве до 
10. 
Сабира и одузима до 
10 једноставне 
текстуалне задатке.  

Разликује предмете 
према величини, 
облику и боји. 
Разликује и уз помоћ 
именује и црта 
отворену и 
затворену линију. 
Правилно користи 
одреднице у, на, 
ван. 
Групише предмете 
према двема 
особинама. 
Броји, чита и пише 
бројеве до 10, 
решава једноставне 
задатке са 
сабирањем и 
одузимањем уз мање 
грешке. 

Уз помоћ и подстицај 
разликује предмете 
према величини, 
облику и боји. 
Распознаје различите 
врсте линија. 
Разуме одреднице у, 
на, ван. 
Групише предмете 
према једној особини. 
Пише бројеве до 5 и 
броји помоћу 
дидактичког 
материјала, али не 
разуме количину. 
Уз подстицај учитеља, 
а уз помоћ 
дидактичког 
материјала сабира и 
одузима до 5. 
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Сабира и одузима до 10 и 
познаје термине и знаке 
сабирања и одузимања. 
Са лакоћом решава 
текстуалне задатке. 

Броји, чита, пише и 
упоређује бројеве до 
10. 
Сабира и одузима до 
10 једноставне 
текстуалне задатке. 

Разликује предмете 
према величини, 
облику и боји. 
Правилно користи 
одреднице у, на, 
ван. 
Броји, чита и пише 
бројеве до 10, 
решава једноставне 
задатке. 

Разликује предмете 
према величини, 
облику и боји. 
Разуме одреднице у, 
на, ван. 
Групише предмете 
према једној особини. 
Уз подстицај сабира и 
одузима до 5. 
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Сабира и одузима до 10 и 

познаје термине и знаке 
сабирања и одузимања. 
Са лакоћом решава 
текстуалне задатке. 
Препоручујем да и даље 
вежба задатке како би их 
са успехом решавао. 

Броји, чита, пише и 

упоређује бројеве до 
10. 
Сабира и одузима до 
10  и решава 
једноставне 
текстуалне задатке. 
Препоручујем да 
ученик више пажње 
посвети вежбању 
текстуалних задатака 
како би био сигурнији 
при њиховом 
решавању. 

Броји, чита и пише 

бројеве до 10, 
решава једноставне 
задатке са 
сабирањем и 
одузимањем уз мање 
грешке. 
Препоручујем да се 
ученик више 
потруди како би 
савладао таблицу 
сабирања и 
одузимања до 10, 
што би му омогућило 
да у наредном 
периоду решава 
једноставне задатке 
без грешке. 

Разуме одреднице у, 

на, ван. 
Групише предмете 
према једној особини 
и уз помоћ сабира и 
одузима до 5. 
Пошто не разликује 
количину у наредном 
периоду је потребно 
радити на 
оспособљавању 
ученика да сабира и 
одузима до 10 и 
схвати количину. 
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Броји, чита и пише 
бројеве до 20, међусобно 
их упоређује са 
употребом знакова веће, 
мање једнако. 
Сабира и одузима 
бројеве до 20, познаје и 
користи математичку 
терминологију. 
Броји, чита и пише и 
упоређује бројеве до 
100. 
Сабира и одузима до 100 
и успешно решава 
текстуалне задатке. 

Броји, чита и пише 
бројеве до 20 и 
упоређује их уз 
коришћење знакова 
веће, мање, једнако. 
Решава једноставне 
текстуалне задатке. 
Броји, чита и пише 
бројеве до 100. 

Броји, чита и пише 
бројеве до 20 и 
упоређује их. 
Сабира и одузима до 
20. 
Чита и пише бројеве 
до 100. 
Разликује новчанице 
и користи их. 
Зна ознаку 
непознатог броја. 

Броји чита и пише 
бројеве до 10 и 
упоређује их. 
Сабира и одузима до 
5 без грешке, а до 10 
са грешкама. 
Броји до 20 уз помоћ 
дидактичког 
материјала и не 
разликује количину. 
Разликује метални и 
папирни новац. 
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Сабира и одузима до 100 
и успешно решава 
текстуалне задатке. 

Решава једноставне 
текстуалне задатке до 
20. 
Броји, чита и пише 
бројеве до 100. 

Броји, чита и пише 
бројеве до 20 и 
упоређује их. 
Сабира и одузима до 
20. 
Чита и пише бројеве 
до 100. 

Броји чита и пише 
бројеве до 10 и 
упоређује их. 
Сабира и одузима до 
5 без грешке, а до 10 
са грешкама. 
 Зна да броји до 20. 
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Сабира и одузима 
бројеве до 20, познаје и 
користи математичку 
терминологију. 
Броји, чита и пише и 
упоређује бројеве до 
100. 
Сабира и одузима до 100 
и успешно решава 
текстуалне задатке.  
Препорука је да и даље 
овако успешно 
примењује стечена 
знања у раду 
 
 

Броји, чита, пише и 
упоређује бројеве до 
20. 
Сабира и одузима до 
20  и решава 
једноставне 
текстуалне задатке. 
Броји, чита и пише 
бројеве до 100. 
Препоручујем да 
ученик више пажње 
посвети вежбању 
текстуалних задатака 
како би био сигурнији 
при њиховом 
решавању. 

Броји, чита и пише 
бројеве до 20, 
решава једноставне 
задатке са 
сабирањем и 
одузимањем уз мање 
грешке. 
Чита и пише бројеве 
до 100. 
Препоручујем да се 
ученик више 
потруди како би 
савладао таблицу 
сабирања и 
одузимања до 20, 
што би му омогућило 
да у наредном 
периоду решава 
једноставне задатке 
без грешке. 

Како би ученик 
савладао сабирање и 
одузимање до 20, 
препорука је да се 
више ангажује и буде 
активнији у раду. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 

Друго ниво (оцена 4) 

Трећи ниво 
(оцене 2 и 3) 

Четврти ниво 
(незнатно напредовање) 
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Познаје елементе културе живљења. Описује дом школу, породицу. 
Познаје и примењује правила понашања у саобраћају. 
Правилно се оријентише у простору и времену и именује  кретање у 
околини. 

Уочава елементе културе 
живљења. Уз подстицај 
описује дом, школу, 
породицу. 
Познаје правила понашања у 
саобраћају. 
Оријентише се у простору и 
вемену и препознаје 
различите врсте кретања. 
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 Познаје и примењује знања о култури живљења и основна 
саобраћајна правила. 
У потпуности је савладао предвиђене исходе. 

Познаје  и поштује неке 
елементе културе живљења. 
Делимично је савладао 
предвиђене исходе за овај 
период. 
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 Уочава и именује живу и неживу природу, природне појаве и уочава и 
описује узрочно-последичне везе. 
Самостално износи своје мишљење о појавама у природи. 
 
 

Уз подстрек и помоћ именује  
живу и неживу природу, али 
још не уочава узрочно-
последичне везе. Формулише 
питања и одговоре уз помоћ 
учитеља. 
Уз подстицај износи своје 

мишљење о природним 
појавама. 
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Самостално износи своје мишљење, зна узрочно-последичне везе у 
природи и примењује стечена знања. 

Уочава узрочно-последичне 
везе у природи, али је 
несамосталан у излагању. 
 
 
 

 
 

 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 
Друго ниво (оцена 4) 

Трећи ниво 
(оцене 2 и 3) 
Четврти ниво 
(незнатно напредовање) 
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 Служи се средствима и техникама ликовно-визуелног 

изражавања. Исказује утиске о свом раду и радовима друге деце. 
Педантан и уредан у раду 
 

Служи се неким техникама 

ликовно-визуелног 
изражавања. Уз подстицај 
исказује утиске о свом раду. 
Разликује боје али их у раду 
не примењује реално. 
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Служи се средствима и техникама ликовно-визуелног 
изражавања. Исказује утиске о свом раду и радовима друге деце. 
Педантан и уредан у раду. 
 

Служи се неким техникама 
ликовно-визуелног 
изражавања. Уз подстицај 
исказује утиске о свом раду. 
Разликује боје али их у раду 
не примењује реално. 
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 Препознаје ликовне садржаје и материјале и служи  
 се средствима и техникама ликовно-визуелног изражавања. 
Самостално исказује утиске о свом раду и радовима друге деце. 
Педантан је, уредан и креативан у раду. 

Служи се неким техникама и 
средствима ликовно-визуелног 
изражавања. Препознаје неке 
ликовне садржаје и 
материјале. Уз помоћ и 
подстицај износи утисак о 
свом раду и раду друге деце. 
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Педантан је, уредан и креативан у раду. 
Препознаје ликовне садржаје и материјале и служи  
 се средствима и техникама ликовно-визуелног изражавања.  

Служи се неким техникама и 
средствима ликовно-визуелног 
изражавања. Препознаје неке 
ликовне садржаје и 
материјале. 

 
 

 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 

Друго ниво (оцена 4) 

Трећи ниво 
(оцене 2 и 3) 

Четврти ниво 
(незнатно напредовање) 
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 Разликује звуке из окружења и пева песме по слуху. 
Веома је ангажован у свим музичким активностима током часа. 

Разликује неке звуке из 
окружења и пева 
једноставне песме по 
слуху. Уз подстицај 
учествује у музичким 
активностима. 
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Пева све научене песме по слуху и изводи ритмичку пратњу. 
Правилно изводи научене музичке игре. 

Пева неке научене песме 
по слуху и делимично 
изводи ритмичку пратњу. 
Воли да игра музичке игре. 
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Зна да пева све научене песме по слуху. Успешно игра све научене 
игре. Изводи ритмичку пратњу без грешке. Воли да слуша 
уметничку музику, 

Зна да пева неке научене 
песме по слуху. Игра неке 
научене музичке игре. 
Делимично изводи 
ритмичку пратњу.  
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Зна да пева све научене песме по слуху. Успешно игра све научене 
игре. Изводи ритмичку пратњу без грешке. Воли да слуша 
уметничку музику, 
 

Зна да пева неке научене 
песме по слуху. Игра неке 
научене музичке игре. 
Делимично изводи 
ритмичку пратњу 

 
 

 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 

 
Друго ниво (оцена 4) 

Трећи ниво 
(оцене 2 и 3) 

Четврти ниво 
(незнатно 
напредовање) 
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 Напредује у развоју моторичких способности, 
Правилно и вешто изводи вежбе, и природне 
облике кретања. Познаје и поштује правила у 
играма. 

Споро напредује у развоју моторичких 
способности. Изводи једноставне облике 
кретања. Учествује у играма. 
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) Правилно изводи форме природног облика 

кретања.Вешт је и спретан, тако да се истиче 
при вежбању.  
 
 
 
 
 

Изводи неке форме природног облика 
кретања, уз подстицај се укључује у 
заједничке активности. 
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Познаје и поштује правила у играма и правила 
понашања на часу. Учествује у заједничким 
активностима и успешно сарађује са 
вршњацима Брине о правилном држању тела. 
 
 
 
 

Изводи одређене облике природног облика 
кретања. Воли да се такмичи и познаје 
правила игре, али их се углавном придржава. 
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Напредује у развоју моторичких способности. 
Познаје, поштује и примењује правила 
понашања на часу и учествује у свим 
заједничким активностима. 

Изводи одређене облике природног облика 
кретања. Познаје правила игре, али их се 
углавном придржава. Воли игре лоптом. 

 



 

 
Предмет 

 
Период 

 
Први ниво (најбољи) 

 
Друго ниво (оцена 4) 

Трећи ниво 
(оцене 2 и 3) 

Четврти ниво 
(незнатно 
напредовање) 
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Веома успешан Успешан 

 
 

 

Предмет 

 

Период 

 

Први ниво (најбољи) 

 

Други ниво (оцена 4) 
 

Трећи ниво (незнатно напредовање) 
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Истиче се Добар Задовољава 
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Истиче се 
 
 

Добар Задовољава 
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Истиче се Добар Задовољава 
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Истиче се Добар Задовољава 

 
Критеријуми оцењивања ученика – МАТЕМАТИКА 
 
Веће другог разреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће области:  
- Природни бројеви до 100  
- Геометријска тела и фигуре  
- Мерење и мере  
 
Елементи оцењивања из предмета математика:  
- Усвојеност наставних садржаја  
- Примена знања  
- Активност ученика  
 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Писмених провера знања- контролне вежбе  
- Усменог испитивања  



- Активности на часу  

- Домаћих радова  
 
Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошку свеску).  
Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у дневник. Може се 
евидентирати у педагошку свеску.  
 
Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:  
0% - 30% оцена 1  
30%-45% оцена 2  
45%-65% оцена 3  
65%-85% оцена 4  
85%-100% оцена 5  
 
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе и на интернет 
страници школе.  
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери, провера се понавља.  
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа према наставном 
предмету.  
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.  
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 
напредовањем и постигнућима задатим планом.  
 
Критеријуми оцењивања ученика - СВЕТ ОКО НАС  
 
Веће другог разреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће области:  
- Меримо време и крећемо се  
- Моје насеље и околина  
- Материјали око нас  
- Жива природа  
- Нежива природа  
 
Елементи оцењивања из предмета СВЕТ ОКО НАС:  
- Усвојеност наставних садржаја  
- Примена знања  
- Активност ученика  
 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Писмених провера знања- контролне вежбе  
- Усменог испитивања  
- Активности на часу  
- Домаћих радова  

 
- Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошку свеску).  
- Усмене провере знања се евидентирају бројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошку свеску).  
 
Критеријум бројчаног оцењивња у процентима:  
0% - 30% оцена 1  
30%-45% оцена 2  
45%-65% оцена 3  
65%-85% оцена 4  
85%-100% оцена 5  
 
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе и на интернет 
страници школе.  
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери, провера се понавља.  
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа према наставном 
предмету.  
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.  
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 
напредовањем и постигнућима задатим планом.  
 
Критеријуми оцењивања ученика – СРПСКИ ЈЕЗИК  
 
Веће другог разреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће области:  
- Књижевност (читање и тумачење текста, књижевни појмови)  



- Језик (граматика, правопис)  

- Језичка култура (основни облици језичког и писменог изражавања, усмена и писмена вежбања)  
 
Елементи оцењивања из предмета математика:  
- Усвојеност наставних садржаја  
- Примена знања  
- Активност ученика  
 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Писмених провера знања - контролне вежбе  
- Усменог испитивања  
- Активности на часу  
- Домаћих радова  
 
Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошку свеску).  
Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у дневник. Може се 
евидентирати у педагошку свеску.  
 
Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:  
0% - 30% оцена 1  
30%-45% оцена 2  
45%-65% оцена 3  
65%-85% оцена 4  
85%-100% оцена 5  
 
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе и на интернет 
страници школе.  
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери, провера се понавља.  
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа према наставном 
предмету.  
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.  
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 
напредовањем и постигнућима задатим планом.  
 
Критеријуми оцењивања ученика – МУЗИЧКА КУЛТУРА  
 
Веће другог разреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће области:  
1. Знање и разумевање  
2. Слушање музике  
3. Музичко извођење  
4. Музичко стваралаштво  
 

Елементи оцењивања из предмета Музичка култура:  
- Усвојеност наставних садржаја  
- Примена знања  
- Активност ученика  
 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Усвојености извођења музике  
- Усвојености музичке писмености  
- Усменог испитивања  
- Активности на часу  
 
- Оцене за све области се евидентирају бројчано и улазе у евиденцију (Дневник и педагошку свеску).  
 
Критеријум бројчаног оцењивња у процентима:  
- Довољан успех: познавање основна музичких и ритмичких фраза;  
- Добар успех: познавање основних музичке теорије;  
- Врло добар успех: разумевање музичког дела и делимично извођење композиција мелодијски и ритмички;  
- Одличан успех: разумевање музичког дела и извођење композиција мелодијски и ритмички; стварање 
музике.  
 
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на усменој провери, провера се понавља.  
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа према наставном 
предмету.  
Ученик и родитељ имају право на образложење оцене.  
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 
напредовањем и постигнућима задатим планом.  



 

Критеријуми оцењивања ученика ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 
Веће другог разреда  
 
Сврха и принципи оцењивања  
Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:  
1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;  
2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);  
3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања 
како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;  
4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој 
ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;  
5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу  
Оценом се изражава:  
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена 
развијености компетенција у току савладавања програма предмета;  
2) ангажовање ученика у настави ;  
3) напредовање у односу на претходни период;  
4) однос према предмету - редовно доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање или други 
материјал у складу са најављеном темом)  
4) препорука за даље напредовање ученика.  
 
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може 
умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног 
понашања у школи.  
 
Како би се дефинисали стандарди за предмет Ликовна култура и у 
складу са тиме била изведена оцена ученику, садржај предмета 
подељен је у области:  
1. КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ  
2. ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА (СВЕТЛОСТ)  
3. ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА 
(КЛУАЖ)  
4. ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ 
СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ)  
5. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ  
6. ЗАМИШЉАЊА  
7. КОНТРАСТ  
8. ИНДИВИДУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА 
РАД (ПАКОВАЊЕ)  
9. ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ  
10 . АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР  
 
Специфичност наставног процеса и учења у Ликовној култури огледа се у повезаности садржаја свих области, 
као и у испреплетаности компоненти учења.  

Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 
Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене 
методологије која предвиђа следеће тематске целине: медији, материјали и технике визуелних уметности, 
елементи, принципи и садржаји визуелних уметности, улога, развој и разлићитост визуелних уметности, однос 
према раду.  
Приликом оцењивања води се рачуна о следећим елементима:  
- цртање према теми  
- естетика ликовног изражаја (усклађивање боја)  
- одговарајућа геометријска и просторна целина (одговарајућа величина детаља на цртежу и приказивање друге 
димензије)  
Оцена подразумева оцену за рад и оцену за однос према раду. Оцена за однос према раду подразумева редовно 
доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање или други материјал у складу са најављеном 
темом)  
Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године и сагледавања 
развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника.  
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:  
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;  
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;  
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;  
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.  
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена 
мања од 1,50.  
Обавештавање о оцењивању  
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о прописаним 
циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.  
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, 
поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.  
Евиденција о успеху ученика  



Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 

напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под 
педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска документација 
наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за 
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању 
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку 
документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору 
или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе.  
 
Критеријуми оцењивања ученика – ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
 
Веће другог разреда  
 
Наставни предмет обухвата 
следеће области: -Ходање и 
трчање  
-Скакање и прескакање  
-Бацање и хватање  
-Вишење и упори пењања  
-Вежбе на тлу  
-Вежбе равнотеже  
-Вежбе реквизитима  
-Ритмички плесови и народни 
плесови  
 
Оценом се изражава:  
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена 
развијености компетенција у току савладавања програма предмета;  
2) ангажовање ученика у настави;  
3) напредовање у односу на претходни период;  
4) препорука за даље напредовање ученика.  
 
Бројчане оцене су:  
одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може умањити оцена из 
предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног понашања у школи.  
Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних образовних задатака и 
образовних стандарда за крај обавезног образовања.  
 
Праћење и оцењивање  
• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и 
одржавања личне и колективне хигијене, а такође и на основу усвојености и примене знања из области 
здравља.  
• Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, који 
је утврђен на крају навођења програмских садржаја.  
• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима 
и ваншколским активностима. Минимални образовни захтеви  

• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према утврђеним минималним 
образовним стандардима.  
Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године и сагледавања 
развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника.  
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:  
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;  
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;  
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;  
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.  
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена 
мања од 1,50.  
 
Обавештавање о оцењивању  
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о прописаним 
циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.  
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, 
поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.  
 
Евиденција о успеху ученика  
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под 
педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска документација 
наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за 
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању 
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку 
документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору 
или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. 
 



КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА  

ТРЕЋИ РАЗРЕД  
 
Критеријуми оцењивања ученика  
 
МАТЕМАТИКА  
 
Веће ТРЕЋЕГ разреда  
 
Трећи разред  
 
Наставни предмет обухвата следеће теме:  
- Блок бројева до 1000  
- Геометријски објекти и њихови међусобни односи  
- Мерење и мере  
 
Елементи оцењивања из предмета математика:  
- Усвојеност наставних садржаја  
- Примена знања  
- Активност ученика  
 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Писмених провера знања- контролне вежбе  
- Усменог испитивања  
- Активности на часу  
- Домаћих радова  
 
Писменепроверезнања сенајављујуученицима и одржавајупремаунапредутврђеномраспореду.Писмене провере 
знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошку свеску).  
Петнаестоминутне вежбе могу се дати ученицима без најаве, али оцена не улази у дневник. Може се 
евидентирати у педагошку свеску.  
На писменим проверама знања из математике води се рачуна да:  
-први и други задатак одговарају задацима основног нивоа;  
-трећи и четврти задатак одговарају задацима средњег нивоа;  
-пети задатак је из групе задатака напредног нивоа.  
Критеријум бројчаног оцењивања у процентима:  
30 - 45%- оцена 2  
45 - 65%- оцена 3  
65 - 85%- оцена 4  
85 - 100%- оцена 5  
Контролне вежбе се реализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе и на интернет 
страници школе.  
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на писменој провери, провера се понавља.  
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  
Ученик и родитељ имају право увида у писани рад као и на образложење оцене.  

Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 
напредовањем и постигнућима задатим планом.  
Закључна оцена се изводи на основу Правилника о оцењивању.  
 
Критеријуми оцењивања ученика  
 
СРПСКИ ЈЕЗИК  
 
ВећеТРЕЋЕГразреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће теме:  
- Језик  
- Књижевност  
- Језичка култура  
 
Оцењујесетеоретскознањеученика, практичнаприменазнања, самостална и коректнаанализатекста, познавање и 
применаправописних играматичкихправила, самостално читање и разумевање прочитаног, 
правилностилскоизражавањесопственихмисли и осећања, учешће и радначасу.  
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Писмених провера знања- контролне вежбе, тестови, петнаестоминутне вежбе, писмени задаци  
- Усменог испитивања  
- Активности на часу  
- Домаћих задатака  
 
Документацијакојапратипроцесоцењивања:  
- Дневник  
- Педагошка свеска  
- Тестови  



 

Оцењивањејеконтинуи
ранпроцес. Скала по 
којој се вреднује 
знање ученика 
писаним испитивањем: 
Проценат тачних 
одговора  

Оцена  

од 85%-до 100%  одличан (5)  
од 65%-до 85%  врлодобар (4)  
од 45%- до 65%  добар (3)  
од 30%- 45%  довољан (2)  
испод 30%  недовољан (1)  
 

Писмене провере знања евидентирају се бројчано и улазе у евиденцију (дневник и педагошку свеску).  

евидентирати у педагошку свеску.  
ализују по утврђеном плану који је истакнут на огласној табли школе и на интернет 

страници школе.  
 

ао што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  

 
идуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 

напредовањем и постигнућима задатим планом.  
 
Критеријуми оцењивања ученика  
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО  
 
Веће ТРЕЋЕГ разреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће области:  
- Мој завичај  
- Наше наслеђе  
- Нежива природа  
- Материјали и кретање  
- Животне заједнице  
 
Елементи оцењивањаиз предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО:  

Усвојеност наставних садржаја  
Примена знања  

 
Активност ученика  

 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  

- контролне вежбе( по унапред предвиђеном распореду)  
 

 
невник и педагошку свеску).  

 
 

 
Бодовање 
контролне 
вежбе и 
писменог 
задатка 
Бодови у 
процентима  

Оцена  

86 - 100 %  5  
66 - 85 %  4  
46 - 65 %  3  
31 - 45 %  2  
- 30 %  1  
 
Критеријуми оцењивања ученика  
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА  
 
Веће ТРЕЋЕГ разреда  
 
Наставни предмет обухвата следеће области:  
1. Знање и разумевање  



2. Слушање музике  

3. Музичко извођење  
4. Музичко стваралаштво  
 
Елементи оцењивања из предмета Музичка култура:  
- Усвојеност наставних садржаја  
- Примена знања  
- Активност ученика  
 
У току школске године ученик може добити оцену на основу:  
- Усвојености извођења музике  
- Усвојености музичке писмености  
- Усменог испитивања  
- Активности на часу  
 
- Оцене за све области се евидентирају бројчано и улазе у евиденцију (Дневник и педагошку свеску).  
Критеријум бројчаног оцењивња у процентима:  
- Довољан успех: познавање основна музичких и ритмичких фраза;  
- Добар успех: познавање основних музичке теорије;  
- Врло добар успех: разумевање музичког дела и делимично извођење композиција мелодијски и ритмички;  
- Одличан успех: разумевање музичког дела и извођење композиција мелодијски и ритмички; стварање 
музике.  
 
Уколико више од 50% ученика добије незадовољавајућу оцену на усменој провери, провера се понавља. 
Саставни део бројчане оцене је и ангажовање ученика као што су одговоран однос према раду, активно 
учествовање у настави, сарадња са другима, исказана мотивација и интересовање за учење и напредовање.  
Ученику се може умањити оцена услед непримереног понашања и неодговорног односа према наставном 
предмету.  
Ученик и родитељ имају право на образложење оцене.  
Ученици који раде по индивидуалном образовном плану оцењују се бројчано у складу са њиховим 
напредовањем и постигнућима задатим планом.  
 
Критеријуми оцењивања ученика  
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА  
 
Веће ТРЕЋЕГ разреда  
 
Сврха и принципи оцењивања  
 
Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:  
1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;  
2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);  
3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања 
како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;  
4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој 

ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;  
5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу  
 
Оценом се изражава:  
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена 
развијености компетенција у току савладавања програма предмета;  
2) ангажовање ученика у настави ;  
3) напредовање у односу на претходни период;  
4) однос према предмету - редовно доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање или други 
материјал у складу са најављеном темом)  
4) препорука за даље напредовање ученика.  
 
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може 
умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног 
понашања у школи.  
Како би се дефинисали стандарди за предмет Ликовна култура и у складу са тиме била изведена оцена ученику, 
садржај предмета подељен је у три области:  
1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  
2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ (ТЕМЕ, МОТИВИ, ИДЕЈЕ...)ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  
3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  
Специфичност наставног процеса и учењау Ликовној култури огледа се у повезаности садржаја из све три 
области, као и у испреплетаности компоненти учења.  
Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 
Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене 
методологије која предвиђа следеће тематске целине: медији, материјали и технике визуелних уметности, 
елементи, принципи и садржаји визуелних уметности, улога, развој и разлићитост визуелних уметности, однос 
према раду.  
 



Приликом оцењивања води се рачуна о следећим елементима:  

- цртање према теми  
- естетика ликовног изражаја (усклађивање боја)  
- одговарајућа геометријска и просторна целина (одговарајућа величина детаља на цртежу и приказивање друге 
димензије)  
Оцена подразумева оцену за рад и оцену за однос према раду. Оцена за однос према раду подразумева редовно 
доношење прибора за рад (блок, прибор за сликање, цртање или други материјал у складу са најављеном 
темом)  
 
Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године и сагледавања 
развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника.  
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:  
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;  
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;  
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;  
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.  
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена 
мања од 1,50.  
 
Обавештавање о оцењивању  
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о прописаним 
циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.  
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, 
поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.  
 
Евиденција о успеху ученика  
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под 
педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска документација 
наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за 
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању 
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку 
документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору 
или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. 
 
Критеријуми оцењивања ученика  
 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
 
Веће ТРЕЋЕГ разреда  
 
Сврха и принципи оцењивања  
 
Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:  
1) поузданост: означавау саглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;  
2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);  

3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања 
како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;  
4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој 
ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;  
5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу  
 
Оценом се изражава:  
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена 
развијености компетенција у току савладавања програма предмета;  
2) ангажовање ученика у настави;  
3) напредовање у односу на претходни период;  
4) препорука за даље напредовање ученика.  
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може 
умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног 
понашања у школи.  
Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних образовних задатака и 
образовних стандарда за крај обавезног образовања.  
 
Садржаји програма :  
Основна школа  
~ развијање физичких способности;  
~ усвајање моторичких знања, умења и навика;  
Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. 
Праћење напредовања ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене 
методологије која предвиђа следеће тематске целине: стање моторичких способности, усвојене здравствено-
хигијенске навике, достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика у складу са индувидуалним 
могућностима ученика, однос према раду.  
 



Праћење и оцењивање  

• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и 
одржавања личне и колективне хигијене, а такође и на основу усвојености и примене знања из области 
здравља.  
• Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, који 
је утврђен на крају навођења програмских садржаја.  
• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима 
и ваншколским активностима. Минимални образовни захтеви  
• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према утврђеним минималним 
образовним стандардима.  
 
Основни ниво  
У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: - игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна 
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других - зна функцију 
спортске игре, основне појмове, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ  
Уважавање индивидуалних разлика приликом оцењивања  
Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности. Ученик са 
изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом 
индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда 
постигнућа, као и на основу ангажовања. Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, 
сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и 
васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације 
или у току савладавања индивидуалног образовног плана. Ученику који стиче образовање и васпитање по 
индивидуалном образовном плану, а не испуњава захтеве по прилагођеним циљевима и исходима образовно-
васпитног рада, ревидира се индивидуални образовни план.  
 
Начин и поступак оцењивања  
Ради планирања рада и даљег праћења напредовања ученика, наставник на почетку школске године процењује 
степен развијености компетeнција ученика у оквиру одређене области, предмета, модула или теме од значаја за 
наставу у тој школској години (у даљем тексту: иницијално процењивање). Резултати иницијалног процењивања 
користе се и као податак за даље унапређивање рада школе у области наставе и учења. Оцењивање се 
остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира у складу с критеријумима оцењивања и 
прилагођава потребама и развојним специфичностима ученика.  
Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године и сагледавања 
развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника.  
 
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:  
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;  
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;  
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;  
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.  
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена 
мања од 1,50.  
 
Обавештавање о оцењивању  
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о прописаним 

циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.  
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, 
поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.  
 
Евиденција о успеху ученика  
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под 
педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска документација 
наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за 
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању  
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку 
документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору 
или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. 
 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 4. РАЗРЕД ЗА ШК. 2021/22. ГОДИНУ 
 

ИСХОДИ УЧЕЊА 
 
Исходи учења су функционална знања која показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, 
обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао током једне године учења 
конкретног предмета. 
Исходи учења омогућавају: 
бољу конкретизацију активности ученика и наставника током процеса учења и поучавања, боље праћење 
процеса учења и поучавања, објективније вредновање постигнућа ученика, лакши избор наставних стратегија, 
метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко-методичко креирање процеса поучавања и учења, 
интердисциплинарни приступ планирању ради остваривања међупредметних компетенција и рационализације 
времена. 
Исходи су комплексни и дељиви – могу да се развију у низ ситнијих исхода. 



 

ОДНОС ИСХОДА, КОМПЕТЕНЦИЈА И СТАНДАРДА 
 
Исходи: очекивани резултати учења, темељи развоја компетенција 
Компетенције: активна примена наученог 
Стандарди: мера остварености исхода, развијености компетенција  
 
Остварени исходи током процеса учења, ма колико дуго он трајао (час, дан, недеља, тема, разред, циклус, 
ниво), воде развијању компетенција. 
Развијене компетенције омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у новим, непознатим ситуацијама, 
односно да решава проблеме.  
 
У 4. разреду основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик се оцењује бројчаном оценом на 
скали од 1 (недовољан) до 5 (одличан) и описном оценом  из пројектне наставе. 
Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање оцењује се описно и то:   

• истиче се,   

• добар,  

• задовољава.  

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
Ученици 4.разреда из предмета Српски језик оцењују се на три начина: 
1) писмено  изражавање 
2) усмено изражавање 
3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, 
ангажовање у пројектима, рад у пару, тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, 
уредност...) 
 
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 

1. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и 
одговарајуће оцене је следећа:  
  

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

одличан(5) од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

врло добар(4) од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

добар (3) од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

довољан (2) од 41%-55% Основни ниво препознавање 

недовољан (1) испод 40%   

 
Шта се оцењује на писменим и домаћим задацима (састав, есеј, прича, песма и остали облици 

писаног изражавања)   
 
РУКОПИС:  

• колико је читак и правилан  

• да ли ученица/ученик меша писма (ћирилицу и латиницу)  

• да ли ученица/ученик меша писана и штампана слова  

УРЕДНОСТ (ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ЗАДАТКА):  

• да ли ученица/ученик прецртава  

• да ли ученица/ученик умеће речи  

• да ли ученица/ученик премешта реченице   

ФОРМА:  

• да ли ученица/ученик уме да обликује нове мисаоне целине (пасусе)  

• да ли су нове мисаоне целине међусобно складно повезане  

САДРЖАЈ:  

• у којој мери написано одговара тзв. тежишту теме  

• колико је написани садржај богат/сиромашан  

• да ли је композиција складна (увод, разрада, закључак)  

• да ли у раду постоје материјалне грешке (књижевни род или врста, имена јунака, место радње, време 

радње и сл.)  



ПРАВОПИС:  

• писање великог и малог слова  

• састављено и растављено писање (посебно речца НЕ и ЛИ)  

• интерпункција  

• глаголски облици (посебно глаголски прилог садашњи)  

СТИЛИЗАЦИЈА:   

• да ли у раду има понављања  

• да ли у раду постоје жаргонизми  

• богат/сиромашан речник  

• да ли су реченице правилне (пре свега, ред речи у реченици)  

 
2. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора.   
  
Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из граматике, влада претходно пређеним градивом и 

примењује научено. Такође, познаје и примењује граматичка  и правописна правила, активно учествује на часу 
током часова анализе текста, самостално изводи закључке. Ученик течно чита и негује читалачке навике.  
Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи 
према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака. 
Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.  
Оцена врло добар (4) – ученик је способан да функционално усвоји  појмове, анализира, класификује, 
повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима рада.   
Оцена добар (3) – ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе 
књижевнотеоријске и граматичке појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.  
Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и 
значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  
Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће 
задатке не израђује на време и није активан на часу.  
 

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ  
 
(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, 
сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 
 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање 
у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

-Ученик је посебно 
мотивисан, 
креативан, 
одговоран у раду, 
поштује друге, 
редован у 
извршавању 
обавеза;   

-мотивисан је и 
редовно 
извршава 
задатке;  
-решава 
проблеме  

-у подели задатака 
групе потребна 
помоћ наставника; 
-за рад потребна 
помоћ,постицај и 
усмеравање;  

-ради на нивоу 
присећања;  
-у групи почиње 
да ради на 
интервенцију 
наставника;  

-незаинтересован 
за рад, омета 
друге;  
-потстицање и 
помоћ га не 
мотивишу на рада;  

-даје креативне 
примедбе и 
предлоге;  
-поштује правила 
рада;  
-у презентовању је 
јасан, тачан и уме 
да искаже суштину;  
-уочава битно и 
разликује га од 
небитног;  
-зна добро да 
организује и води  
рад у групи;  
-има високо 
развијено критичко 
мишљење.  

-користећи 
научне 
садржаје,  
-поштује 
правила рада  
-подржава рад 
групе и 
потстиче их на 
рад; 
-поуздан, 
марљив и 
одговоран;  
-презентује 
тачне податке.  

-спор и 
непрецизан у 
презентацији;  
-теже исказује 
своје мишљење;  
-није самосталан, 
прати друге; 
-научено градиво 
примењује 
погрешно;  
-делимучно 
поштије правила 
рада.  

-задатак не 
завршава и има 
грешака; -
површан у раду 
и поштовању 
правила;  
-углавном је 
пасиван у групи.  

-не поштује 
правила понашања  
у групи;  
-тражи пуну пажњу 
и индивидуалан 
приступ.  

 
Презентација/Презентовање рада  
 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације  5  



Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 
-Обухваћени су сви важни делови 
садржаја 
-След излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 
Изражавање је  
а)довољно гласно 
б)правилно 
в)јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 
-Слушаоци са пажњом прате 
презентацију 
-Укључују се питањима и 
коментарима 

 
 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  

Усме 
но  

излаг 
ање  

Актив 
ност 
на 
часу   

Практ 
ичан 
рад   

Дом 
аћи  
зада 
так  

Те 
ст  

Презент 
ација   

Графи 
чки 
рад  

Сара 
дња 

у  
тиму  

Комуник 
ација у 

тиму  

Покази 
вање  

инициј 
ативе  

Заинтересо 
ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

(+,- начини који се користе у раду)  
 
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој документацији.  
Ученик у току часова добија плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која су му постављена.  Ово 
се евидентира у педагошку свеску.   
Критеријум:   

• +++++ = (5)  

• ++++- = (4)  

• +++-- = (3)  

• ++--- = (2)  

• +---- = (1)  
 
МАТЕМАТИКА 
 
Ученици 4. разреда се из предмета Математика оцењују на три начина:   

1) писмено   

2) усмено  

3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, 
ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, 
уредност...)  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 

1. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и 
одговарајуће оцене је следећа:  
 

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

одличан(5) од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

врло добар(4) од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

добар (3) од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

довољан (2) од 41%-55% Основни ниво препознавање 

недовољан (1) испод 40%   

 
2. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора. 
  



Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из математике, влада претходно пређеним градивом и 

примењује научено. Такође, познаје и примењује правила у математици, активно учествује на часу током обраде 
новог градива, самостално изводи закључке. Ученик уме  да  примени  својства  природних  бројева  у  
решавању  проблемских задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени, уме да 
примени различите јединице мере. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим 
ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу 
и креативност у решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.  
Оцена врло добар (4) – ученик је способан да функционално усвоји  појмове, анализира, класификује, 
повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима рада.   
Оцена добар (3) – ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе 
математичке појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.  
Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и 
значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  
Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће 
задатке не израђује на време и није активан на часу.  
 

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ 
(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, 

сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 
 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање 
у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

-Ученик је посебно 
мотивисан, 
креативан, 
одговоран у раду, 
поштује друге, 
редован у  

-мотивисан је и 
редовно 
извршава 
задатке; -
решава 
проблеме  

-у подели задатака 
групе потребна 
помоћ наставника; 
-за рад потребна 
помоћ,постицај и 
усмеравање;  

-ради на нивоу 
присећања; -у 
групи почиње да 
ради на 
интервенцију 
наставника;  

-незаинтересован 
за рад, омета 
друге;  
-потстицање и 
помоћ га не 
мотивишу на рада;  

извршавању 
обавеза; -даје 
креативне примедбе 
и предлоге;  
- поштује правила 
рада;  
-у презентовању је 
јасан, тачан и уме 
да искаже суштину; 
-уочава битно и 
разликује га од 
небитног; -зна 
добро да организује 
и води  рад у групи; 
-има високо 
развијено критичко 
мишљење.  

користећи 
научне 
садржаје, -
поштује правила 
рада -подржава 
рад групе и 
потстиче их на 
рад; -поуздан, 
марљив и 
одговоран; -
презентује 
тачне податке.  

-спор и 
непрецизан у 
презентацији;  
-теже исказује 
своје мишљење; -
није самосталан, 
прати друге; -
научено градиво 
примењује 
погрешно; -
делимучно поштије 
правила рада.  

-задатак не 
завршава и има 
грешака; -
површан у раду 
и поштовању 
правила; -
углавном је 
пасиван у групи.  

-не поштује 
правила понашања  
у групи;  
-тражи пуну пажњу 
и индивидуалан 
приступ.  

 
 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  
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ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

(+,- начини који се користе у раду)  
 
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој документацији. Ученик у току часова (часови 
утврђивања и провере новог градива) добија плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која су му 
постављена.  Ово се евидентира у педагошку свеску.   

Критеријум:   

• +++++ = (5)  

• ++++- = (4)  

• +++-- = (3)  

• ++--- = (2)  

• +---- = (1)  
 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 
Ученици 4. разреда се из предмета Прирoда и друштво оцењују на три начина:   

1) писмено   

2) усмено  



3) Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, 

ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, 
уредност...)  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 

1. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
 
Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и 
одговарајуће оцене је следећа:  
 

ОЦЕНА ОБРАЗОВНИ НИВО 

одличан(5) од 86%-до 100% Напредни ниво примена 

врло добар(4) од 71%-до 85% Средњи ниво разумевање 

добар (3) од 56%-70% Средњи ниво репродукција 

довољан (2) од 41%-55% Основни ниво препознавање 

недовољан (1) испод 40%   

   
2. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

 
Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора. 
Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из природе и друштва, влада претходно пређеним градивом и 
примењује научено. Активно учествује на часу током обраде новог градива, износи своје мишљење, самостално 
изводи закључке. Ученик уме  да  примени  научено градиво кроз разне активности, способан је да се сналази у 
простору и времену. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и 
пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност 
у решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.  
Оцена врло добар (4) – ученик је способан да функционално усвоји  појмове, анализира, класификује, 
повезује, примени  те изведе закључак. Сналази се у различитим облицима рада.   
Оцена добар (3) – ученик  разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе 

појмове и термине из предмета Природа и друштво. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.  
Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и 
значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.  
Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће 
задатке не израђује на време и није активан на часу. 
 

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ 
(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, 

сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 
 

Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање 
у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...) 

-Ученик је посебно 
мотивисан, 
креативан, 
одговоран у раду, 
поштује друге, 
редован у  

-мотивисан је и 
редовно 
извршава 
задатке; 
 -решава 
проблеме  

-у подели задатака 
групе потребна 
помоћ наставника;  
-за рад потребна 
помоћ,постицај и 
усмеравање;  

-ради на нивоу 
присећања;  
-у групи почиње 
да ради на 
интервенцију 
наставника;  

-незаинтересован 
за рад, омета 
друге;  
-потстицање и 
помоћ га не 
мотивишу на рада;  

извршавању 
обавеза; 
 -даје креативне 
примедбе и 
предлоге;  

- поштује правила 
рада;  
-у презентовању је 
јасан, тачан и уме 
да искаже суштину;  
-уочава битно и 
разликује га од 
небитног; 
 -зна добро да 
организује и води  
рад у групи; -има 
високо развијено 
критичко мишљење.  

користећи 
научне 
садржаје,  
-поштује 
правила рада  

-подржава рад 
групе и 
потстиче их на 
рад;  
-поуздан, 
марљив и 
одговоран;  
-презентује 
тачне податке.  

-спор и 
непрецизан у 
презентацији;  
-теже исказује 
своје мишљење; 

 -није самосталан, 
прати друге; 
 -научено градиво 
примењује 
погрешно;  
-делимучно 
поштије правила 
рада.  

-задатак не 
завршава и има 
грешака; -
површан у раду 
и поштовању 

правила; 
 -углавном је 
пасиван у групи.  

-не поштује 
правила понашања  
у групи;  
-тражи пуну пажњу 
и индивидуалан 

приступ.  



 

Презентација/Презентовање рада  
  

Презентација (електронска форма, плакат, паноа...) Број бодова 

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације  5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

  

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ 

САДРЖАЈ 
-Обухваћени су сви важни делови 
садржаја 
-След излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 
Изражавање је  
а)довољно гласно 
б)правилно 
в)јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 
-Слушаоци са пажњом прате 
презентацију 
-Укључују се питањима и 
коментарима 

 
 НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ  
 

Усме 
но  

излаг 
ање  

Актив 
ност 
на 
часу   

Практ 
ичан 
рад   

Дом 
аћи  
зада 
так  

Те 
ст  

Презент 
ација   

Графи 
чки 
рад  

Сара 
дња 

у  
тиму  

Комуник 
ација у 

тиму  

Покази 
вање  

инициј 
ативе  

Заинтересо 
ваност  

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

(+,- начини који се користе у раду)  
 
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, 
напредовању и развоју ученика током године у својој педагошкој документацији. Ученик у току часова (часови 
утврђивања и провере новог градива) добија плусеве и минусе у зависности од одговора на питања која су му 
постављена.  Ово се евидентира у педагошку свеску.  
  
Критеријум:   

• +++++ = (5)  

• ++++- = (4)  

• +++-- = (3)  

• ++--- = (2)  

• +---- = (1)  
 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави музичке културе, 
потребно је да наствник упозна музичке способни сваког ученика. Оцењивање ученика се спроводи 
организовано и прати посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање, креативност и 
предиспозиције. Наставник прати развој ученика и објективно одређује степен на којем је ученик савладао 
програмске захтеве.  
Наставник током целе школске године води евиденцију о напретку, развоју, залагању и активности ученика на 
часовима и ту евиденцију бележи у своју педагошку свеску. Свака оцена ученика је јавна и приликом 
саопштавања наставник је дужан да је објасни.  
Оцењивање ученика на часовима музичке културе спроводи се усменим путем и практично кроз свирање и 
певање.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 
За оцену одличан (5) – ученик поседује знања која зна да примењује у пракси, зна логички да закључује и 
повезује градиво са животом око нас, зна основе музичке писмености (у зависности од разреда у којем се 
налази), уме самостално или у пару да свира и/или самостално и у групи да пева тражене песмице поштујући 



елементе музике које зна, зна текстове тражених песмица, уме да свира на Орфовим ритмичким инструментима, 

уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, уме да препозна звук и изглед инструмената који се обрађују у 
току одређеног разреда, активан је на часовима, има жељу да научи и напредује.  
За оцену врло добар (4) – ученик поседује знања која зна да примењује у пракси, уз малу помоћ наставника 
може да повезује градиво са животом око нас, зна основе музичке писмености (у зависности од разреда у којем 
се налази) али не зна да их употреби правилно и повезано, уме самостално да свира и самостално или у групи 
да пева тражене песмице поштујући углавном све елементе музике које зна, зна текстове тражених песмица, уме 
да свира на одређеним Орфовим ритмичким инструментима, уз малу помоћ наставника уме да изнесе своје 
мишљење о слушаном делу, уме да препозна звук и изглед инструмената који се обрађују у току одређеног 
разреда, активан је на часовима, има жељу да научи и напредује.  
За оцену добар (3) – уз наставникову помоћ може да повезује знања која има, зна минималне основе музичке 
писмености (у зависности од разреда у којем се налази) али не зна да их употреби правилно и повезано, уме да 
свира мелодију без ритма уз наставникову помоћ, делимично зна текст обрађених песмица, уме да свира само на 
појединим Орфовим ритмичким инструментима али уз наставникову помоћ, уз помоћ наставника уме да изнесе 
своје мишљење о слушаном делу, уз наставникову помоћ може да препозна звук и изглед инструмената који се 
обрађују у току одређеног разреда, често изостаје жеља за радом и напретком.  
За оцену довољан (2) – има минимална знања из градива које се обрађује, делимично зна текст обрађених 
песмица, уме да свира само на појединим Орфовим ритмичким инструментима али уз наставникову помоћ, уз 
помоћ наставника уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, изостаје жеља за радом и напретком.  
Оцена недовољан (1) – Нема основног знања градива, не уме да свира ни на ритмичким ни на мелодијским 
инструментима, не зна да отпева ниједну песму која је обрађена на часу, изостаје  активности на часу, нема 
жељу за радом и напретком.  
Оцењивање није искључиво везано за оцену музичких способности већ и у функцији награде за интересовање, 
активност и љубав према музици. Сваки ученик се приликом оцењивања извођења музике оцењује спрам својих 
могућности али и спрам личног залагања, труда, рада и активности на часу. На часу се индиректно оцењује и 
вреднује доношење прибора за рад, понашање и дисциплина ученика на часу, помоћ осталим ученицима 
приликом израде неког задатка, активност и труд. Такође се оцењује ангажовање у току извођења одређеног 
пројекта.  
 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 
У току школске године, ученик се оцењује описно и бројчано из предмета ликовна култура. Бројчана оцена из 
обавезног предмета  ликовна култура је :   

• одличан (5),   

• врло добар (4),   

• добар (3),   

• довољан (2)  

• недовољан (1).   

Оцена недовољан (1) је непрелазна.  
Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових способности, степена 
спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у 
обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се 
узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу.  
Практичан рад представља ликовни рад у различитим техникама визуелних уметности. Сваки рад (цртеж, слика 
итд.) оцењује се једном оценом у коју улази:   

1) оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда;  да ли је  урађен предвиђени задатак-50% оцене   
  

Напредни ниво (натпросечно талентовани ученици) - боље повезивање елемената у композицији, адекватна 
примена визуелних принципа као и развијање сопствених принципа функционисања елемената композиције.  
Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на који ће представити своју идеју; другим 
речима треба што више да се уживи у задатак и пусте машти на вољу.  
Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће посебну помоћ, једноставније задатке 
у погледу стварања композиције и нижи критеријум оцењивања. Ипак, од њих се очекује да направе мали помак 
у односу на предходни рад, потруде се и испрате ритам школског програма, нарочито време реализације 
предвиђено за израду задатка  
 

2) заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу) - 30% оцене  

3) маштовитост и оригиналност - 10% оцене: важно је да сваки ученик прикаже идеју на свој начин. Прецртавање 
од  других, са табле и примера, на овом часу није пожељно.  

4) напредовање у односу на претходни период - 10% оцене  
Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за учествовање у полемикама око уметничких 
питања, креативне идеје и добре одговоре. Процењују се разумевање суштине ликовне проблематике, вештине 
изражавања и саопштавања. Ове оцене могу значајно да поправе стање при закључивању оцене на 
полугодишту и крају школске године.  
Закључна оцена из обавезног предмета ликовна култура  за ученика 4. разреда је бројчана.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 

остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  



Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 

применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 
ФИЗИЧКО  И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ  
 
Оценом се изражава:  
1)оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена 
развијености компетенција у току савладавања програма предмета;  
2)ангажовање ученика у настави;  
3)напредовање у односу на претходни период; 
4) препорука за даље напредовање ученика.  
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 

Критеријуми бројчаног оцењивања 
 
Правила понашања на часу: 
● Ученик носи опрему за час (бела маица,таман шорц и чисте патике за салу) 
● Не користи телефон на часу (односи се и на ученике који не раде физичко из здравствених разлога или су 
ослобођени практичног дела наставе али присуствују часу) 
● Уколико ученик има потребу да изађе са часа мора добити дозволу наставника 
● Поштује мере безбедности 
● Поштује сва правила понашања ученика прописана од стране школе 
Оцењивање ученика се састоји из три сегмента: 
1. Однос према раду 
2. Физичке способности и усвајање моторичких вештина и спортских дисциплина 
(Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно 
проверено стање. Приликом оцењивања неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и 
умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир 
индивидуални напредак његов иднивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности као и 
ангажовање ученика у наставном процесу. 
3. Физичка и здравствена култура (Користи правила понашања на простору за вежбање како у школи тако и ван 
ње. Примењује правила игре у складу са етичким правилима. Примењује хигијенске мере пре и после часа). 
 
 У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, наставник ће 
подједнако, континуирано да прати и вреднује: 

● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата: 
- вежбање у адекватној спортској опреми; 
- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања; 
- учествовање у ваннасавним и ваншколским активностима и др. 
● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања), 
● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике) 
Узимајући у обзир све критеријуме за оцењивање формира се оцена ученика. 
Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује: 
- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура; 
- учешће у организацији ваннаставних активности. 
 
ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена 
остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, 
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране 
циљеве и исходе, ревидира се индивидуални образовни план.  
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, 
применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и 
стандарда постигнућа и ангажовања.  
 
Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика.  
 На крају четртог разреда ученик би требало да буде у стању да: 

- правилно рукује ИКТ уређајима; 
- предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак и могућности употребе ИКТ-а; 
- користи одговарајуће алатке програма за цртање и сачува свој цртеж; 



- уреди краћи текст и сачува га на рачунару; 

- направи једноставну презентацију користећи мултимедијалне садржаје; 
- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ одраслог; 
- критички бира садржаје са интернета и затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима; 
- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја; 
- безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или затражи помоћ одраслог. 

 

Групни рад  Елементи процене  са показатељима  

Ниво 
постигнућа  

1.  рад у групи  2. познавање тематике 3. размена,           
повезивање и           
примена идеја 

Истиче се   
      

....Ученик сарађује са 
члановима групе, уважава 
њихове потребе како би се 
задатак што успешније 
обавио.  
... сарађује са осталим 
члановима групе у одабиру 
теме, прикупљању и обради 
материјала у вези са темом  
... одабира технике и алате у 
складу са фазама 
реализације пројекта  

Ученик поседује знања, 
активно подстиче размену 
идеја и знања са члановима 
групе и уважава њихове идеје.  
 ... сарађује са осталим 
члановима групе у 
представљању резултата и 
закључака  
... наведе кораке и опише 
поступак решавања пројектног 
задатка  

Ученик размењује идеје са 
другима и примењује идеје 
за решавање задатка.  
... примењује технике и 
алате у складу са фазама 
реализације пројекта  
... вреднује своју улогу у 
групи при изради 
пројектног задатка и 
активности за које је био 
задужен  

добар   Ученик уз мању помоћ 
наставника сарађује са 
члановима групе.  

Ученик поседује извесна 
знања и уз мању помоћ 
наставника учествује у 
размени идеја.  

Ученик уз мању помоћ 
наставника примењује 
идеје у решавању задатка.  

задовољава 
  

Ученик уз већу помоћ 
наставника показује низак 
степен заинтересованости за 
сарадњу у групи. 

Ученик омаловажава мишљење 
осталих чланова у тиму. 
Ученик показује низак степен 
заинтересованости за учешће у 
активностима. 

Ученик уз већу помоћ 
наставника показује низак 
степен усвојености знања и 
способности примене. 

                                                                                                         
г) Презентација/Презентовање рада  
 

Презентација (електронска форма, плакат, паноа...)  Број бодова  

Презентација је добро видљива и јасна  5  

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације  5  

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом  5  

Дизајн  5  

Мултимедијалност  5  

Интерактивност  5  

 

  Презентовање   

  

•  

•  

САДРЖАЈ  
Обухваћени су сви 

важни делови садржаја 
след излагања је 
логичан  

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 
Изражавање је 

а) довољно  гласно 
б) правилно 
в) јасно 

  

•  

•  

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА  
слушаоци са пажњом прате 

презентацију  укључују се 
питањима и коментарима  

  
 
  
  

  
 
 


