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Критеријуми и елементи за процењивање напредовања и 
оцењивање постигнућа ученика _ Други циклус 

1. Српски језик 

Критеријуми за оцењивање српског језика  

• 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 исходима. Распоред писмених провера знања се 
објављује на сајту школе 

• Оцењује се и рад на пројектима ( начин излагања и презентовања, степен 
ангажовања и сарадње 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 

Пети разред 

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 задаци су 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: 
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0% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  

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 између песника 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); 
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- 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 између песника 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;  
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- 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; 
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- 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, приповедач 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;  



 

 
9 

- 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 правописних, 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 правописну и граматичку норму.  

Тешко се изражава, а техника читања не задовољава узрасни стандард.  

Шести разред 

ОДЛИЧАН (5)  

Књижевност 

Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела  (и остале типове 
текстова) и потпуно самостално уме да : 
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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; облици 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.  



 

 
11 

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;  
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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 
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1) 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 
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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 правописних, 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% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  
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Седми разред 

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, појава и 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 конгруенција 

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).  
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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, честочита 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 
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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. Самостално наводи  

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 

1) 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.  
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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 правописних, 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 
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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% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  

Осми разред 

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, појава и сл.) 

4) зна карактеристике народне и ауторске књижевности и уме самостално да их 
пронађе и докаже у конкретном тексту 
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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 глаголске облике 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 
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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 глаголске облике 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 
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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. Самостално наводи  

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  

1) 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.  
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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 правописних, 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 
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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% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5) 

 

Чланови актива српског језика и књижевности: Гордана Николовски, Ксенија Јовић, 
Јелена Глишић, Ивана Косановић, Марија Димитријевић 

2. Изборни програм Верска настава-Православни катехизис 

Чланови стручног актива за Верску наставу: Бранка Драгичевић, Немања Тазић 

Успех ученика из изборног програма Верска настава оцењује се описно и то: истиче се, 
добар, задовољава. Недовољне оцене нема, мада уколико ученик није редовно долазио 
на наставу може бити неоцењен.  

Ученик се оцењује најмање 4 пута током школске године (два пута у полугодишту). 

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 
процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и 
својој педагошкој документацији.  

Ученик се оцењује на основу остварености циљева, постигнућа и ангажовања, при чему 
се у обзир узимају и личност ученика, његове способности и карактеристике и услови у 
којима стиче образовање. Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов 
приступ наставним садржајима. 

Описна оцена Истиче се: 

• активно учествује у раду (самостално, у пару или у групама). 

• јасно изражава усвојено знање (у писаној, вербалној или визуелној форми). 
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• процењује остварен резултат. 

• примењује принцип сарадње и међусобног подстицања. 

• уважава идентитет (религијске, културне, историјске, националне вредности) свог 
народа поштујући различитост. 

• аргументовано износи ставове. 

• пружа помоћ другима. 

• користи различите изворе сазнања. 

• учествује у додатним активностима( излагање и представљање литерарних и 
ликовних радова, учешће на богослужењу, познавање верских обичаја и календара 
празника, уметнички наступи и спортске активности, учешће у хуманитарним 
акцијама..). 

Описна оцена Добар: 

• учествује у раду (самостално, у пару или у групама). 

• делимично изражава усвојено знање (у писаној, вербалној или визуелној форми). 

• примењује принцип сарадње. 

• процењује остварен резултат и показује заинтересованост за сопствени процес 
учења. 

• уважава препоруке за напредовање и делимично их реализује. 

• уважава религијски, национални, културни и историјски идентитет свог народа 
поштујући различитост. 

Описна оцена Задовољава: 

• показује мањи степен активности и ангажовања(делимично учествује у раду уз 
подстицај наставника). 

• делимично изражава поруку (у вербалној, писаној или визуелној форми). 

• показује слабу мотивисаност за усвајање садржаја верске наставе. 

Неоцењен  

• уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова 
Верске наставе. 

Ако код ученика недостаје минимум интересовања за учешће у активностима и 
ангажовање за изабрани програм, онда се поставља питање његове доследности и 
одговорности, те се тражи законска могућност да се промени избор програма у наредном 
циклусу избора. 

3. Изборни програм - Грађанско васпитање 

Наставници: Бисерка Станчевић. 

Успех ученика из изборног програма Грађанског васпитање оцењује се описно и то: 
истиче се, добар, задовољава. Недовољне оцене нема, мада уколико ученик није редовно 
долазио на наставу може бити неоцењен.  

Ученик се оцењује најмање 4 пута током школске године(два пута у полугодишту). 
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Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, 
процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и 
својој педагошкој документацији.  

Ученик се оцењује на основу остварености циљева, постигнућа и ангажовања, при чему 
се у обзир узимају и личност ученика, његове способности и карактеристике и услови у 
којима стиче образовање. Код ученика се оцењују све активности које се односе на његов 
приступ наставним садржајима. 

Описна оцена Истиче се: 

• активно учествује у раду (самостално, у пару или у групама). 

• јасно изражава усвојено знање (у писаној, вербалној или визуелној форми). 

• процењује остварен резултат. 

• примењује принцип сарадње и међусобног подстицања. 

• разуме шта је грађански активизам (у потпуности образлаже везу људских права и 
одговорности, наводи примере за групу права и слобода, аргументује значај 
инклузивног образовања, права и потребе за образовањем свих ученика). 

• аргументовано износи ставове(објашњава аргументовано процесе у савременом 
друштву). 

• пружа помоћ другима. 

• користи различите изворе сазнања. 

• учествује у додатним активностима( излагање и представљање литерарних и 
ликовних радова, учествује у спровођењу истраживања, прикупљању и обради 
података, уметнички наступи и спортске активности, учешће у хуманитарним 
акцијама..). 

Описна оцена Добар: 

• учествује у раду (самостално, у пару или у групама). 

• делимично изражава усвојено знање (у писаној, вербалној или визуелној форми). 

• примењује принцип сарадње. 

• процењује остварен резултат и показује заинтересованост за сопствени процес 
учења. 

• уважава препоруке за напредовање и делимично их реализује. 

• делимично разуме шта је грађански активизам ( делимично образлаже везу 
људских права и одговорности, наводи примере за групу права и слобода, 
препознаје значај инклузивног образовања, права и потребе за образовањем свих 
ученика). 

Описна оцена Задовољава: 

• показује мањи степен активности и ангажовања(делимично учествује у раду уз 
подстицај наставника). 

• делимично изражава поруку (у вербалној, писаној или визуелној форми). 

• показује слабу мотивисаност за усвајање садржаја грађанског васпитања. 
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Неоцењен  

• уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова 
Грађанског васпитања. 

Ако код ученика недостаје минимум интересовања за учешће у активностима и 
ангажовање за изабрани програм, онда се поставља питање његове доследности и 
одговорности, те се тражи законска могућност да се промени избор програма у наредном 
циклусу избора. 

4. Историја 

Наставници: Момир Милинчић, Милена Радовић. 

У петом разреду, ученици се оцењују с најмање две оцене, које могу бити формативно 
или сумативно одређене. Из предмета историја у шестом, седмом и осмом разреду ученик 
се оцењује најмање четири пута. Оцене могу бити сумативне и формативне. 

Оцењује се: 

Усмени одговор 

Ученик може бити оцењен током сваког дела часа (уводног, главног и завршног) и на 
свим типовима часа (обрада, утврђивање и систематизација).Оцена је јавна са 
образложењем и препоруком за даљи рад. Оцена се бележи у педагошку свеску и уноси у 
дневник. Оцењивање треба да буде континуирано током читаве школске године. Сваки 
ученик има право на извињење током полугодишта и то пре почетка часа, уколико сматра 
да није спреман за час, али само уколико није прозван или именован. 

• одличан (5)-ученик целовито сагледава историјске токове, познаје и разликује 
узроке и последице, познаје најважније историјске догађаје и повезује их са 
одговарајућим личностима, зна специфичне детаљи из опште и националне 
историје, самостално изводи закључке, примењује стечено знање, уме да користи 
историјске изворе, самостално се сналази на историјској карти. Показује 
иницијативу током наставе, самостално обавља различите врсте задатака. 

• врло добар (4)-ученик зна и разуме узроке и последице историјских, појава, познаје 
најважније историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима, 
препознаје повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости, повезаност 
опште и националне историје, изводи закључке, самостално се сналази на 
историјској карти. Сналази се у обављању различитих задатака. 

• добар (3)-ученик зна узроке и последице историјских појава, именује важне 
историјске догађаје, историјске личности, уме да објасни значај историјских 
догађаја, сналази се на историјској карти уз помоћ наставника. Уз подршку 
наставника обавља задатке. 

• довољан (2)-ученик именује и препознаје основне историјске догађаје, историјске 
личности, уме да наведе узроке и последице основних историјских појава уз помоћ 
наставника. Активан је на часу уз помоћ наставника. 

• недовољан (1)-ученик нема познавање основних историјских догађаја, личности. Не 
показује жељу за напредовањем. 



 

 
28 

Писмени одговор 

Писмени одговор изводиће се према унапред утврђеном плану ,који ће бити истакнут 
на сајту школе. Оцене су јавне ,ученик има увид у свој рад, оцена се уписује у електронски 
дневник. Ученик је упознат са начином бодовања. 

• оцена –недовољан (1) 0-29% 

• оцена –довољан (2) 30-49% -именује, препознавање 

• оцена- добар (3) 50-69 -репродукција, разумевање 

• оцена- врло добар (4) 70-85% -разумевање, закључивање 

• оцена-одличан (5) 86-100% закључивање, примена 

Активност ученика 

У активност улазе усмени одговор на часу приликом обнављања, систематизације или 
обраде нове лекције, сналажење на историјској карти, израда домаћих задатака, 
презентација, пројеката, успешност у групном раду, практичан рад, писање есеја, сарадња 
у тиму, однос према раду....Рад на пројекту оцењује се кроз вредновање активности и 
ангажовање током рада на пројекту, знања које је ученик стекао и применио у раду, 
продукт пројекта и излагање резултата. Наставник сваки час прати активност ученика и 
благовремено бележи у електронски дневник. На тај начин наставник формативно оцењује 
ученика. Целокупна активност може бити изражена сумативном оценом у дневнику. 

Иницијални тест 

Обавља се на почетку шк. године, у првој или другој недељи. Наставник процењује 
претходна постигнућа ученика .Резултати иницијалног теста служе за планирање рада 
наставника и даље праћење напредовања ученика 

 

Пети разред 

У петом разреду, ученици се оцењују с најмање две оцене, које могу бити формативно 
или сумативно одређене. 

У наставку изложени су критеријуми оцењивања по категоријама. 

УСМЕНИ ОДГОВОР 

Оцена за сваког ученика/ученицу је јавна и даје се с образложењем и препоруком о 
даљем раду. Током целог часа могуће је дати оцену. Свака оцена уноси се у електронски 
дневник и педагошку свеску.  

-одличан (5)- ученик/ученица целовито сагледава историјске процесе током 
упознавања с предметом, разуме и уме да примени начине рачунања времена пре нове 
ере и током нове ере, познаје и разликује узроке и последице, познаје најважније 
историјске догађаје и повезује их са одговарајућим личностима, закључује, примењује 
стечено знање, самостално се сналази на историјској карти. Показује иницијативу током 
наставе, самостално обавља различите врсте задатака. 

-врло добар (4)- ученик/ученица зна и разуме узроке и последице, познаје најважније 
историјске догађаје и повезује их са историјским личностима, изводи закључке, самостално 
се сналази на историјској карти. 
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-добар (3)- ученик/ученица зна узроке и последице, именује важне историјске догађаје 
и личности, уме да објасни значај историјских догађаја, сналази се на историјској карти уз 
помоћ наставника. Уз подршку наставника/наставнице обавља задатке на часу.  

-довољан (2)- ученик/ученица именује и препознаје основне историјске догађаје, 
историјске личности, уме да наведе узроке и последице основних историјских појава уз 
помоћ наставника/наставнице. Активан/активна је на часу уз помоћ 
наставника/наставнице. 

-недовољан (1)- ученик/ученица нема познавање основних историјских догађаја, 
личности. Не показује жељу за напредовањем. 

ПИСМЕНИ ОДГОВОР 

Писмени одговор изводиће се према унапред утврђеном плану, који ће се налазити на 
страници школе. Оцене су јавне, ученик/ученица има увид у свој рад, оцена се уписује у 
електронски дневник. 

-оцена - недовољан (1)  0-29% 

-оцена - довољан (2)  30-49% - основни ниво- именовање, препознавање 

-оцена - добар (3)  50-69% - средњи ниво- репродукција, разумаевање 

-оцена - врло добар (4)  70-85% - средњи ниво- разумевање, закључивање 

-оцена - одличан (5)  86-100% - напредни ниво- закључивање, примена 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА 

Активност ученика/ученице обухвата усмени одговор на часу приликом обнављања, 
систематизације или обраде лекције, сналажење на историјској карти, израду домаћих 
задатака, презентација, пројеката, успешност у групном раду, практичан рад, писање и 
излагање есеја, сарадњу у тиму, однос према раду. Рад на пројекту оцењује се кроз 
вредновање активности и ангажовања током рада на пројекту, знања које је 
ученик/ученица стекао/ла и применио/ла у раду, реализовање пројекта и излагање 
резултата. Наставник/наставница сваки час прати активност ученика/ученице и 
благовремено бележи у своју педагошку свеску. На тај начин наставник/наставница 
формативно оцењује ученика/ученицу. Целокупна активност може бити изражена 
сумативном оценом у дневнику. 

ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ 

Обавља се на почетку школске године,у првој или другој радној недељи. 
Наставник/наставница процењује предходна постигнућа ученика. Резултати иницијалног 
теста служе за планирање рада наставника/наставнице и даље праћење напредовања 
ученика/ученице. 

Шести разред 

Средњи век и рани нови век 

• -одличан (5)-ученик целовито сагледава историјски ток средњег века и раног новог 
века, познаје и разликује узроке и последице средњег и раног новог века, познаје 
најважније историјске догађаје средњег и раног новог века и повезује их са 
одговарајућим личностима, зна специфичне детаљи из опште и националне 
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историје средњег и раног новог века, самостално изводи закључке, примењује 
стечено знање, уме да користи историјске изворе за средњи и рани нови век, 
самостално се сналази на историјској карти. Показује иницијативу током наставе, 
самостално обавља различите врсте задатака. 

• -врло добар (4)-ученик зна и разуме узроке и последице историјских ,појава 
средњег и раног новог века, познаје најважније историјске догађаје из средњег и 
раног новог века и повезује их са одговарајућим личностима из тог периода, 
препознаје повезаност појава из средњег и раног новог века са појавама из 
садашњости, повезаност опште и националне историје средњег и раног новог века, 
изводи  закључке, самостално се сналази на историјској карти уз мање смернице 
наставника. Сналази се у обављању различитих типова задатака. 

• -добар (3)-ученик зна узроке и последице историјских појава средњег и раног новог 
века, именује важне историјске догађаје, историјске личности из средњег и раног 
новог века,у ме да објасни значај историјских догађаја, сналази се на историјској 
карти за средњи и  рани нови век уз помоћ наставника. Уз подршку наставника 
обавља задатке. 

• -довољан (2)-ученик именује и препознаје основне историјске догађаје средњег и 
раног новог века, историјске личности средњег и раног новог века, уме да наведе 
узроке и последице основних историјских појава средњег и раног новог века уз 
помоћ наставника. Активан је на часу уз често подстицање и помоћ наставника. 

• -недовољан (1)-ученик нема познавање основних историјских догађаја, личности 
средњег и раног новог века. Не показује жељу за напредовањем.  

Седми разред 

Позни нови век-индустријско доба 

• -одличан (5)-ученик целовито сагледава историјски ток индустријског доба, познаје 
и разликује узроке и последице позног новог века, познаје најважније историјске 
догађаје и повезује их са одговарајућим личностима позног новог века, зна 
специфичне детаљи из опште и националне историје позног новог века, самостално 
изводи закључке, примењује стечено знање, уме да користи историјске изворе за 
позни нови век, самостално се сналази на историјској карти. Показује иницијативу 
током наставе, самостално обавља различите врсте задатака. Константан је у раду. 

• -врло добар (4)-ученик зна и разуме узроке и последице историјских ,појава позног 
новог века, познаје најважније историјске догађаје из позног новог века и повезује 
их са одговарајућим личностима из тог периода, препознаје повезаност појава из 
позног новог века са појавама из садашњости, повезаност опште и националне 
историје позног новог века, изводи  закључке, самостално се сналази на историјској 
карти уз благе смернице наставника. Сналази се у обављању различитих врста 
задатака. 

• -добар (3)-ученик зна узроке и последице историјских појава позног новог века, 
именује важне историјске догађаје, историјске личности позног новог века, уме да 
објасни значај историјских догађаја из тог периода, сналази се на историјској карти  
уз помоћ наставника. Уз подршку наставника обавља задатке. 

• -довољан (2)-ученик именује и препознаје основне историјске догађаје ,историјске 
личности из позног новог века, уме да наведе узроке и последице основних 
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историјских појава из позног новог века уз помоћ наставника. Активан је на часу уз 
помоћ и подстицање од стране наставника. 

• -недовољан (1)-ученик не познаје кључне историјске догађаје, личности из позног 
новог века. Не показује жељу за напредовањем, није активан на часовима. 

Осми разред 

Крај новог века и савремено доба 

• -одличан (5) -ученик целовито сагледава историјске токове краја новог века и 
савременог доба, познаје и разликује узроке и последице, познаје најважније 
историјске догађаје крајем новог века и савременог доба и повезује их са 
одговарајућим личностима, зна специфичне детаљи из опште и националне 
историје датог периода, самостално изводи закључке, примењује стечено знање, 
уме да анализира историјске изворе ,самостално се сналази на историјској карти. 
Показује иницијативу током наставе, самостално обавља различите врсте задатака. 
Константан је у раду. 

• -врло добар (4)-ученик зна и разуме узроке и последице историјских ,појава краја 
новог века и савременог доба, познаје најважније историјске догађаје и повезује их 
са одговарајућим личностима са краја новог века и из савременог доба, препознаје 
повезаност појава крајем новог века и из савременог доба са појавама из 
садашњости, повезаност опште и националне историје краја новог века и 
савременог доба, изводи закључке, самостално се сналази на историјској карти уз 
мање смернице наставника. Сналази се у обављању различитих задатака. 

• -добар (3)-ученик зна узроке и последице историјских појава са краја новог века и 
из савременог доба, именује важне историјске догађаје, историјске личности 
крајем новог века и из савременог доба, уме да објасни значај историјских догађаја 
из датог периода ,сналази се на историјској карти  за нови век и савремено доба уз 
помоћ наставника. Уз подршку наставника обавља задатке. 

• -довољан (2)-ученик именује и препознаје основне историјске догађаје са краја 
новог века и савременог доба, историјске личности из датог периода, уме да наведе 
узроке и последице основних историјских појава из тог периода уз помоћ 
наставника. Активан је на часу уз помоћ наставника. 

• -недовољан (1)-ученик нема познавање основних историјских догађаја, личности са 
краја новог века и савременог доба. Не показује жељу за напредовањем. 

Закључна оцена 

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу свих 
појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године. Закључна оцена 
на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине: 

• одличан 5-ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмања 4,50 

• врло добар 4-ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од  3,50-4,49 

• добар 3-ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50-3,49 

• довољан 2-ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50-2,49. 

Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене забележене у 
дневнику. Закључна оцена може да буде и већа уколико је наставник проценио да је знање 
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ученика на вишем нивоу него што оцене показују, уколико ученик показује изузетан 
напредак. 

5. Енглески језик 

Пети разред: 

У петом разреду оцењивање је бројчано и врши се оцењивањем различитих елемената 
као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких 
садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу 
и ван њега, примена социолингвистичких норми. Оцењивање и вредновање су усаглашени 
са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на редовним 
часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  

Формативним оцењивањем током године прате се постигнућа ученика различитим 
инструментима, а сумативним оцењивањем прецизније се процењује оствареност исхода 
или стандарда на крају одређеног временског периода.  

 У петом разреду елементи оцењивања су: 

1)Усмено изражавање 

2) Писане провере постигнућа кроз краће саставе, пројекте и контролне вежбе, 
писмене задатке и диктате који се оцењују на основу скале која изражава однос између 
процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

0% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Ученици петог разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану 
проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено 
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни 
школе. Распоред може да се мења на предлог наставника, уз сагласност одељенског 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.  

3) Праћењем активности на часу и ангажовањем ученика. Оцена из активности може 
бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист. 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да разуме саговорника и усмено излаже 
у нормалном темпу, у потпуности разуме писани и слушани текст, с лакоћом влада 
материјом и вештинама; слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у 
разговору,  правилним изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких 
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грешака; 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 писаних провера и успешан је у томе; влада граматичким правилима, 
потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком контексту. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који је у стању да разуме питања у нормалном 
говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не разуме сваку појединост код 
писаног и слушаног садржаја; говори правилно, али се изражава са мањим граматичким 
грешкама које не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразу 
која је неадекватна и погрешно је изговора; 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; разуме и правилно 
примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

Оцену добар (3) добија ученик који је у стању да разуме излагања и питања постављена 
споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, 
потребно га је усмеравати; може да комуницира и има скроман речник, смисао изреченог 
је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив; има 
делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији; уз помоћ наставника изражава 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; 
делимично примењује научена граматичка правила уз грешке. 

Оцену довољан (2) добија ученик који је у стању да разуме у мањој мери и да напредује 
уз помоћ наставника који га води кроз материју, има тешкоћа у разумевању излагања, 
схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писану и говорну материју; прави 
велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што жели да каже; ретко 
налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а свој оскудни речник користи полако и са 
пуно оклевања упркос великој помоћи наставника; није способан самостално да се 
писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно 
ради домаће задатке; постиже минималан успех на писменим проверама; препознаје 
граматичка правила и повремено их примењује у мањој мери.  

Оцену недовољан (1) добија ученик који не разуме усмена излагања, одслушан или 
писани садржај ни уз помоћ наставника; не уме самостално да се изражава, не користи 
најосновнији вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији; није савладао 
најосновније граматичке структуре, па је смисао изреченог нејасан и неразумљив; прави 
крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради 
домаће задатке, не постиже минималан број бодова на тесту и проверама знања; не 
препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

Шести разред: 

У шестом разреду оцењивање је бројчано и врши се оцењивањем различитих 
елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 
лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у 
раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Оцењивање и вредновање 
су усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на 
редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  
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Формативним оцењивањем током године прате се постигнућа ученика различитим 
инструментима, а сумативним оцењивањем прецизније се процењује оствареност исхода 
или стандарда на крају одређеног временског периода.  

 У шестом разреду елементи оцењивања су: 

1)Усмено изражавање 

2) Писане провере постигнућа кроз краће саставе, пројекте и контролне вежбе, 
писмене задатке и диктате који се оцењују на основу скале која изражава однос између 
процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

0% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Ученици шестог разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану 
проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено 
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни 
школе. 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.  

3) Праћењем активности на часу и ангажовањем ученика. Оцена из активности може 
бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист. 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да разуме саговорника и усмено излаже 
у нормалном темпу, у потпуности разуме писани и слушани текст, с лакоћом влада 
материјом и вештинама; слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у 
разговору,  правилним изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких 
грешака; 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 писаних провера и успешан је у томе; влада граматичким правилима, 
потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком контексту. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који је у стању да разуме питања у нормалном 
говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не разуме сваку појединост код 
писаног и слушаног садржаја; говори правилно, али се изражава са мањим граматичким 
грешкама које не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразу 
која је неадекватна и погрешно је изговора; 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; разуме и правилно 
примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

Оцену добар (3) добија ученик који је у стању да разуме излагања и питања постављена 
споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, 
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потребно га је усмеравати; може да комуницира и има скроман речник, смисао изреченог 
је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив; има 
делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији; уз помоћ наставника изражава 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; 
делим 

Оцену довољан (2) добија ученик који је у стању да разуме у мањој мери и да напредује 
уз помоћ наставника који га води кроз материју, има тешкоћа у разумевању излагања, 
схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писану и говорну материју; прави 
велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што жели да каже; ретко 
налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а свој оскудни речник користи полако и са 
пуно оклевања упркос великој помоћи наставника; није способан самостално да се 
писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно 
ради домаће задатке; постиже минималан успех на писменим проверама; препознаје 
граматичка правила и повремено их примењује у мањој мери.  

Оцену недовољан (1) добија ученик који не разуме усмена излагања, одслушан или 
писани садржај ни уз помоћ наставника; не уме самостално да се изражава, не користи 
најосновнији вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији; није савладао 
најосновније граматичке структуре, па је смисао изреченог нејасан и неразумљив; прави 
крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради 
домаће задатке, не постиже минималан број бодова на тесту и проверама знања; не 
препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

Седми разред: 

У седмом разреду оцењивање је бројчано и врши се оцењивањем различитих 
елемената као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност 
лексичких садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у 
раду на часу и ван њега, примена социолингвистичких норми. Оцењивање и вредновање 
су усаглашени са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на 
редовним часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  

Формативним оцењивањем током године прате се постигнућа ученика различитим 
инструментима, а сумативним оцењивањем прецизније се процењује оствареност исхода 
или стандарда на крају одређеног временског периода.  

 У седмом разреду елементи оцењивања су: 

1)Усмено изражавање 

2) Писане провере постигнућа кроз краће саставе, пројекте и контролне вежбе, 
писмене задатке и диктате који се оцењују на основу скале која изражава однос између 
процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

0% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 
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Ученици седмог разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану 
проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено 
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни 
школе. 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.  

3) Праћењем активности на часу и ангажовањем ученика. Оцена из активности може 
бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист. 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да разуме саговорника и усмено излаже 
у нормалном темпу, у потпуности разуме писани и слушани текст, с лакоћом влада 
материјом и вештинама; слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у 
разговору,  правилним изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких 
грешака; 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 писаних провера и успешан је у томе; влада граматичким правилима, 
потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком контексту. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који је у стању да разуме питања у нормалном 
говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не разуме сваку појединост код 
писаног и слушаног садржаја; говори правилно, али се изражава са мањим граматичким 
грешкама које не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразу 
која је неадекватна и погрешно је изговора; 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; разуме и правилно 
примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

Оцену добар (3) добија ученик који је у стању да разуме излагања и питања постављена 
споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, 
потребно га је усмеравати; може да комуницира и има скроман речник, смисао изреченог 
је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив; има 
делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији; уз помоћ наставника изражава 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; 
делимично примењује научена граматичка правила уз грешке. 

Оцену довољан (2) добија ученик који је у стању да разуме у мањој мери и да напредује 
уз помоћ наставника који га води кроз материју, има тешкоћа у разумевању излагања, 
схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писану и говорну материју; прави 
велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што жели да каже; ретко 
налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а свој оскудни речник користи полако и са 
пуно оклевања упркос великој помоћи наставника; није способан самостално да се 
писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно 
ради домаће задатке; постиже минималан успех на писменим проверама; препознаје 
граматичка правила и повремено их примењује у мањој мери.  
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Оцену недовољан (1) добија ученик који не разуме усмена излагања, одслушан или 
писани садржај ни уз помоћ наставника; не уме самостално да се изражава, не користи 
најосновнији вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији; није савладао 
најосновније граматичке структуре, па је смисао изреченог нејасан и неразумљив; прави 
крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради 
домаће задатке, не постиже минималан број бодова на тесту и проверама знања; не 
препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

Осми разред: 

У осмом разреду оцењивање је бројчано и врши се оцењивањем различитих елемената 
као што су језичке вештине (читање, слушање, говор и писање), усвојеност лексичких 
садржаја и језичких структура, примена правописа, ангажованост и залагање у раду на часу 
и ван њега, примена социолингвистичких норми. Оцењивање и вредновање су усаглашени 
са техникама, типологијом вежби и врстама активности које се примењују на редовним 
часовима, као и начинима на који се вреднују постигнућа.  

Формативним оцењивањем током године прате се постигнућа ученика различитим 
инструментима, а сумативним оцењивањем прецизније се процењује оствареност исхода 
или стандарда на крају одређеног временског периода.  

 У осмом разреду елементи оцењивања су: 

1)Усмено изражавање 

2) Писане провере постигнућа кроз краће саставе, пројекте и контролне вежбе, 
писмене задатке и диктате који се оцењују на основу скале која изражава однос између 
процента тачних одговора и одговарајуће оцене: 

0% - 29% = недовољан (1)  

30% - 49% = довољан (2)  

50% - 69% = добар (3)  

70% - 84% = врло добар (4)  

85% - 100% = одличан (5)  

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Ученици осмог разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану 
проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено 
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни 
школе. 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.  

3) Праћењем активности на часу и ангажовањем ученика. Оцена из активности може 
бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову корист. 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Оцену одличан (5) добија ученик који је у стању да разуме саговорника и усмено излаже 
у нормалном темпу, у потпуности разуме писани и слушани текст, с лакоћом влада 
материјом и вештинама; слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у 



 

 
38 

разговору,  правилним изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких 
грешака; 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 писаних провера и успешан је у томе; влада граматичким правилима, 
потпуно их разуме и правилно примењује у датом језичком контексту. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који је у стању да разуме питања у нормалном 
говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити, не разуме сваку појединост код 
писаног и слушаног садржаја; говори правилно, али се изражава са мањим граматичким 
грешкама које не утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразу 
која је неадекватна и погрешно је изговора; 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; разуме и правилно 
примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

Оцену добар (3) добија ученик који је у стању да разуме излагања и питања постављена 
споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, 
потребно га је усмеравати; може да комуницира и има скроман речник, смисао изреченог 
је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив; има 
делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији; уз помоћ наставника изражава 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; 
делимично примењује научена граматичка правила уз грешке. 

Оцену довољан (2) добија ученик који је у стању да разуме у мањој мери и да напредује 
уз помоћ наставника који га води кроз материју, има тешкоћа у разумевању излагања, 
схвата уз објашњења и поједностављења, слабо разуме писану и говорну материју; прави 
велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што жели да каже; ретко 
налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а свој оскудни речник користи полако и са 
пуно оклевања упркос великој помоћи наставника; није способан самостално да се 
писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно 
ради домаће задатке; постиже минималан успех на писменим проверама; препознаје 
граматичка правила и повремено их примењује у мањој мери.  

Оцену недовољан (1) добија ученик који не разуме усмена излагања, одслушан или 
писани садржај ни уз помоћ наставника; не уме самостално да се изражава, не користи 
најосновнији вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији; није савладао 
најосновније граматичке структуре, па је смисао изреченог нејасан и неразумљив; прави 
крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не ради 
домаће задатке, не постиже минималан број бодова на тесту и проверама знања; не 
препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

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 севреднује 
и однос ученика према раду и постављеним задацима/захтевима предмета у складу са 
његовим способностима. 
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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. 

Вредновање је усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и 
ваннаставним активностима, развијању његовог самопоуздања и осећаја напредовања. 

При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, примењује се индивидуални приступ у 
сарадњи са педагошко-психолошком службом школе. 

Чланови стручног већа: Драгица Вуканић, Оливера Грбић, Ведрана Муњас, Марија 
Радовановић 

6. Руски језик 

Наставници: Татјана Унковић, Душанка Симеуновић, Милијана Радуловић 

Критеријум оцењивања у настави руског језика, као други страни језик од 5 разреда, 
дефинише стручно веће страних језика, наставници руског језика. 

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

Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи: 

● Разумевање (писаног/слушаног садржаја) 

● Говорне способности  

● Способности писменог изражавања 

● Језичке законитости – граматика 

Пети разред 

1. Мерила за елемент „РАЗУМЕВАЊЕ“: 

Рад по сликама: 

Одличан 5 

- ученик разуме упутства за рад,  

-ученик разуме саговорника,  

-разуме слушани текст,  

-ученик разуме постављено питање одговара самостално,  

- разуме изговор тврдих и меких сугласника, 

-разуме изговор свих гласова, 

Врло добар 4 

-не разуме сваку појединост код  слушаног садржаја и упутства за рад, 

-потребно понекад нешто поновити, 

-углавном разуме слушани текст,  
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-ученик разуме постављено питање одговара уз помоћ наставника 

- разуме изговор тврдих и меких сугласника, 

-разуме изговор свих гласова, 

Добар 3  

- разуме излагања и питања постављена споријим темпом, 

- понекад је нужно поновити и поједноставити неке делове реченице, Потребно  је 
усмеравати да може   укратко, са осредњим речником: 

Довољан2 

-ученик не разуме градиво па прави велике и честе грешке у разговору и изговору што 
отежава оно што жели да каже; 

 -ретко разуме постављено питање те не налази праве речи и фразе,  

Недовољан 1  

-најчешће не разуме шта наставник говори и пита на српском језику што је у вези са 
лекцијама 

РАД СА ТЕКСТОВИМА: 

Одличан 5 

- ученик разуме упутства за рад,  

- ученик разуме саговорника,  

- разуме слушани текст,  

- ученик на постављено питање одговара самостално,  

- правилно пише слова руске азбуке; поставља кратка питања са  что...? и кто...?, 

- препозна и имену-је знаменитости Москве на фотографијама, 

- разуме једноставне исказе о уобичајеним и тренутним активностима и 

- разуме поједина правила графије и ортографије, 

- разликује изговор тврдих и меких сугласника, 

- разуме једноставна и пажљиво исказана правила понашања у учионици (сугестије, 
препоруке, забране) и реагује на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи и сл.) и без 
ње; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радном листу. 

-разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих, 

-разуме позив и реагује на њега, 

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/ недопадања, 
слагања/неслагања и реагује на њих; 

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/ недопадања, 
слагања/неслагања реагује на њих; 

- разуме једноставна обавештења о прос-тору и оријентацији у простору и реагује на 
њих, 

- разуме једноставан опис места, 

Врло добар 4 
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-разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто 
поновити, не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја. 

-  ученик разуме упутства за рад,  

-ученик разуме саговорника,  

-разуме слушани текст,  

-ученик на постављено питање одговара самостално,  

-правилно пише слова руске азбуке; поставља кратка питања са  что...? и кто...?, 

- препозна и имену-је знаменитости Москве на фотографијама, 

- разуме једноставне исказе о уобичајеним и тренутним активностима и 

- разуме поједина правила графије и ортографије, 

- разликује изговор тврдих и меких сугласника, 

-- разуме једноставна и пажљиво исказана правила понашања у учионици (сугестије, 
препоруке, забране) и реагује на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи и сл.) и без 
ње; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радном листу. 

-разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих, 

-разуме позив и реагује на њега, 

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/ недопадања, 
слагања/неслагања и реагује на њих; 

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/ недопадања, 
слагања/неслагања реагује на њих; 

- разуме једноставна обавештења о простору и оријентацији у простору и реагује на 
њих, 

- разуме једноставан опис места, 

Добар 3  

- ученик може да комуницира и има 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. 

-  ученик углавном  разуме упутства за рад,  

-ученик углавном разуме саговорника,  

-углавном разуме слушани текст,  

-ученик на постављено питање углавном  одговара самостално,  

- углавном правилно пише слова руске азбуке; поставља кратка питања са  что...? и 
кто...?, 

-  углавном препозна и имену-је знаменитости Москве на фотографијама, 

- углавном разуме једноставне исказе о уобичајеним и тренутним активностима и 

- углавном  разуме поједина правила графије и ортографије, 

- разликује изговор тврдих и меких сугласника, 

-- углавном  разуме једноставна и пажљиво исказана правила понашања у учионици 
(сугестије, препоруке, забране) и реагује на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи 
и сл.) и без ње; 

- углавном  разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радном листу. 

- углавном разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих, 
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- углавном  разуме позив и реагује на њега, 

- разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања, с углавном 
лагања/неслагања и реагује на њих- углавном разуме једноставне исказе за изражавање 
допадања/недопадања,  слагања/неслагања углавном реагује на њих; 

- углавном разуме једноставна обавештења о прос-тору и оријентацији у простору и 
реагује на њих, 

- углавном разуме једноставан опис места, 

Довољан2 

- 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 

Делимично: 

-  ученик разуме упутства за рад,  

- ученик разуме саговорника,  

- разуме слушани текст,  

- ученик на постављено питање одговара несамостално,  

- неправилно пише слова руске азбуке; поставља кратка питања са  что...? и кто...?, 

- не препозна и имену-је знаменитости Москве на фотографијама, 

- не разуме једноставне исказе о уобичајеним и тренутним активностима и 

- не разуме поједина правила графије и ортографије, 

- не разликује изговор тврдих и меких сугласника, 

- не  разуме једноставна и пажљиво исказана правила понашања у учионици 
(сугестије, препоруке, забране) и реагује на њих, уз визуелну подршку (знакови, симболи 
и сл.) и без ње; 

- не разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радном листу. 

- не разуме једноставно исказане честитке и одговара на њих, 

-не разуме позив и реагује на њега, 

- не разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања, 
слагања/неслагања и реагује на њих; 

-не разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопадања, 
слагања/неслагања реагује на њих; 

- не разуме једноставна обавештења о простору и оријентацији у простору и реагује 
на њих, 

-не  разуме једноставан опис места, 

Недовољан 1 –  

- не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника. 

2. Мерила за елемент „ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ “: 

Рад по сликама: 
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Одличан 5 

-ученик на постављено питање одговара самостално,  

-представља себе , другог и ликове из лекција 

-именује предмете у учионици и школски прибор и каже где се налазе;        

- разликује  и изговора тврде и меке сугласнике, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

- уме да поздрави и отпоздрави;  

-представи  чланове своје породице;  

-каже о својој улици, кући/стану, својој соби;  

-користи изразе учтивости за столом приликом јела; 

-каже о доживљају на концерту основним речником 

-правилно изговара све гласове, 

-одлично се сналази у раду у пару и у групи 

Врло добар 4 

Уз помоћ наставника: 

- уме да представи себе , другог и ликове из лекција  

-примењује предмете у учионици и школски прибор и каже где се налазе; ---правилно 
изговара гласове,  

- разликује и изговора тврде и меке сугласнике, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

-поздрави и отпоздрави;  

-представи   чланове своје породице;  

-каже о својој улици, кући/ста-ну, својој соби;  

-користи изразе учтивости за столом приликом јела; 

-правилно изговара све гласове, 

- прилично се сналази у раду у пару и у групи 

Добар 3  

Потребно  је усмеравати да може укратко, са осредњим речником: 

- уме да представи себе , другог и ликове из лекција 

- именује предмете у учионици и школски прибор и каже где се налазе;правилно 
изговара гласове,  

- разликује и  изговора тврде и меке сугласнике, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

-поздрави и отпоздрави;  

-представи  чланове своје породице;  

-каже о својој улици, кући/стану, својој соби;  

-користи изразе учтивости за столом приликом јела; 

-правилно изговара све гласове, 

- осредње се сналази у раду у пару и у групи 

Довољан2 
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-ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што 
жели да каже; 

 -ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а његов оскудан речник 
користи полако и са пуно оклевања упркос великој помоћи наставника. 

Уз велики напор може да каже нешто од доле наведеног:  

- уме да представи себе , другог и ликове из лекција 

-именује предмете у учионици и школски прибор и каже где се налазе; правилно 
изговара гласове,  

- разликује изговор тврдих и меких сугласника, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

-поздрави и отпоздрави;  

-представи  чланове своје породице;  

-каже о својој улици, кући/стану, својој соби;  

-користи изразе учтивости за столом приликом јела; 

-правилно изговара гласове, 

- уз тешкоће се сналази у раду у пару и у групи 

Недовољан 1  

- ученик не уме самостално да се изражава,  

-једва користи најосновнији вокабулар,  

-има потешкоћа у  изговору и интонацији.  

 -смисао изреченог  је нејасан и неразумљив. 

-најчешће не разуме шта наставник говори и пита на српском језику 

-не сналази се  у раду у пару и у групи 

Рад са текстовима: 

Одличан 5 

- разговетно и правилно изговара гласове,  посебно оне које наш језик не познаје;  

-поштује ритам и интонацију при говору; 

-правилно и самостално изражајно чита. 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о знаменитостима 
Москве, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

- опише просторију (своју собу),  

- опише шта уме/не уме да (у)ради, 

- именује превозна средства, 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје инфор-мације о члановима 
породице (своје и туђе), 

- у неколико реплика каже како се у Русији припремају за дочек Нове године, 

- упути једноставне честитке, 

- каже како се у Русији слави Нова година, 

- именује зимске спортове и зимску одећу 
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- тражи мишљење и изражава допадање /не-допадање једноставним језичким 
средствима; 

- именује боје и укусе, 

- отпева песму обрађену у оквиру дате теме, 

- тражи мишљење и изражава допадање /недопадање једноставним језичким 
средствима; 

- ступи у дијалог и у оквиру 4-5 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у ресто-рану, 

- пита и каже колико је сати, 

- наброји дане у недељи, 

- каже о својим дневним активностима. 

, - именује делове тела, 

- именује врсте спортова, 

- каже који је његов омиљени спорт и којим спортом се бави, 

- именује животиње и годишња доба, 

-поставља и одговара на питања о кућним љубимцима, о посети зоолошком врту, 

- изговори на памет песму обрађену у датој теми, 

- именује знаменитости града 

-на матерњем језику исприча о Москви, Санкт Петербургу и свом граду. 

- именује предмете у школи, напише распоред часова на руском, 

- користи учтиве реплике за столом, 

- именује јела и пића, 

- именује воће и поврће, 

- каже шта воли да једе, и које му је омиљено воће и поврће, 

- наброји руска национална јела, 

- на матерњем јези-ку исприча о руској викендици и о томе, како у Русији про-воде 
слободно време, 

- именује месеце у години, 

- каже где ће провести летњи распуст, 

Врло добар 4 

- ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкама које не 
утичу на разумевање смисла реченице; 

- понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно је изговора 

-веома правилно и  доста самостално изражајно чита 

 

Врло добро се сналази и: 

- разговетно и правилно изговара гласове,  посебно оне које наш језик не познаје;  

-поштује ритам и интонацију при говору; 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о знаменитостима 
Москве, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

- опише просторију (своју собу),  
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- опише шта уме/не уме да (у)ради, 

  - именује превозна средства, 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о члановима 
породице (своје и туђе), 

- у неколико реплика каже како се у Русији припремају за дочек Нове године, 

- упути једноставне честитке, 

- каже како се у Русији слави Нова година, 

- именује зимске спортове и зимску одећу 

- тражи мишљење и изражава допадање /не-допадање једноставним језичким 
средствима; 

- именује боје и укусе, 

- отпева песму обрађену у оквиру дате теме, 

- тражи мишљење и изражава допадање /недопадање једноставним језичким 
средствима; 

- ступи у дијалог и у оквиру 4-5 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у ресто-рану, 

- пита и каже колико је сати, 

- наброји дане у недељи, 

- каже о својим дневним активностима. 

- именује делове тела, 

- именује врсте спортова, 

- каже који је његов омиљени спорт и којим спортом се бави, 

- именује животиње и годишња доба, 

-поставља и одговара на питања о кућним љубимцима, о посети зоолошком врту, 

- изговори на памет песму обрађену у датој теми, 

- именује знаменитости града 

-на матерњем језику исприча о Москви, Санкт Петербургу и свом граду. 

- именује предмете у школи, напише распоред часова на руском, 

- користи учтиве реплике за столом, 

- именује јела и пића, 

- именује воће и поврће, 

- каже шта воли да једе, и које му је омиљено воће и поврће, 

- наброји руска национална јела, 

- на матерњем језику исприча о руској викендици и о томе, како у Русији про-воде 
слободно време, 

- именује месеце у години, 

- каже где ће провести летњи распуст, 

Добар 3 

- ученик може да комуницира и има 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 
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Ученик се осредње сналази да: 

- разговетно и правилно изговара гласове,  посебно оне које наш језик не познаје;  

-поштује ритам и интонацију при говору; 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о знаменитостима 
Москве, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

- опише просторију (своју собу),  

- опише шта уме/не уме да (у)ради, 

  - именује превозна средства, 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о члановима 
породице (своје и туђе), 

- у неколико реплика каже како се у Русији припремају за дочек Нове године, 

- упути једноставне честитке, 

- каже како се у Русији слави Нова година, 

- именује зимске спортове и зимску одећу 

- тражи мишљење и изражава допадање /не-допадање једноставним језичким 
средствима; 

- именује боје и укусе, 

- отпева песму обрађену у оквиру дате теме, 

- тражи мишљење и изражава допадање /недопадање једноставним језичким 
средствима; 

- ступи у дијалог и у оквиру 4-5 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у ресто-рану, 

- пита и каже колико је сати, 

- наброји дане у недељи, 

- каже о својим дневним активностима. 

, - именује делове тела, 

- именује врсте спортова, 

- каже који је његов омиљени спорт и којим спортом се бави, 

- именује животиње и годишња доба, 

-поставља и одговара на питања о кућним љубимцима, о посети зоолошком врту, 

- изговори на памет песму обрађену у датој теми, 

- именује знаменитости града 

-на матерњем језику исприча о Москви, Санкт Петербургу и свом граду. 

- именује предмете у школи, напише распоред часова на руском, 

- користи учтиве реплике за столом, 

- именује јела и пића, 

- именује воће и поврће, 

- каже шта воли да једе, и које му је омиљено воће и поврће, 

- наброји руска национална јела, 

- на матерњем језику исприча о руској викендици и о томе, како у Русији проводе 
слободно време, 

- именује месеце у години, 
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- каже где ће провести летњи распуст, 

Довољан 2 

-ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што 
жели да каже; 

- ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а његов оскудан речник 
користи полако и са пуно оклевања упркос великој помоћи наставника. 

Ученик се недовољно сналази да: 

- разговетно и правилно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје;  

-поштује ритам и интонацију при говору; 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о знаменитостима 
Москве, 

- влада техником гласног читања и читања у себи, 

- опише просторију (своју собу),  

- опише шта уме/не уме да (у)ради, 

- именује превозна средства, 

- ступи у дијалог и у неколико реплика тражи и даје информације о члановима 
породице (своје и туђе), 

- у неколико реплика каже како се у Русији припремају за дочек Нове године, 

- упути једноставне честитке, 

- каже како се у Русији слави Нова година, 

- именује зимске спортове и зимску одећу 

- тражи мишљење и изражава допадање /не-допадање једноставним језичким 
средствима; 

- именује боје и укусе, 

- отпева песму обрађену у оквиру дате теме, 

- тражи мишљење и изражава допадање /недопадање једноставним језичким 
средствима; 

- ступи у дијалог и у оквиру 4-5 реплика, постављањем и одговарањем на питања, 
води разговор у ресто-рану, 

- пита и каже колико је сати, 

- наброји дане у недељи, 

- каже о својим дневним активностима. 

- именује делове тела, 

- именује врсте спортова, 

- каже који је његов омиљени спорт и којим спортом се бави, 

- именује животиње и годишња доба, 

-поставља и одговара на питања о кућним љубимцима, о посети зоолошком врту, 

- изговори на памет песму обрађену у датој теми, 

- именује знаменитости града 

-на матерњем језику исприча о Москви, Санкт Петербургу и свом граду. 

- именује предмете у школи, напише распоред часова на руском, 

- користи учтиве реплике за столом, 
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- именује јела и пића, 

- именује воће и поврће, 

- каже шта воли да једе, и које му је омиљено воће и поврће, 

- наброји руска национална јела, 

- на матерњем језику исприча о руској викендици и о томе, како у Русији проводе 
слободно време, 

- именује месеце у години, 

- каже где ће провести летњи распуст, 

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 смисао изреченог нејасан и 
неразумљив 

3. Мерила за елемент „СПОСОБНОСТИ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА“ 

Рад по сликама: 

Одличан 5 

-пише руска слова.  

- редовно извршава све писане домаће задатке, 

Врло добар 4 

-пише руска слова.  

- готово редовно има све писане домаће задатке; 

Добар 3  

-делимично ради домаће задатке 

-пише  сва руска углавном руска слова.  

Довољан2 

-пише делимично сва руска слова.  

-нередовно ради домаће задатке; 

Недовољан 1  

-не пише руска слова.  

-не ради домаће задатке готово уопште 

Рад са текстовима: 

Одличан 5 

- ученик може у писаној форми да изрази своје мисли самостално и без већих 
граматичких и правописних проблема;  
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-редовно извршава све писане домаће задатке,  

-има добру технику решавања тестова и успешан је у томе. 

-правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

- напише и адресује честитку, 

- пише бројеве до 1000 

-напише распоред часова на руском, 

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 

Врло добро се сналази да: 

 -правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

- напише и адресује честитку, 

- пише бројеве до 1000 

-напише распоред часова на руском, 

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 

Добро се сналази да: 

-правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

- напише и адресује честитку, 

- пише бројеве до 1000 

-напише распоред часова на руском, 

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. 

Недовољно добро се сналази да: 

-правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

- напише и адресује честитку, 

- пише бројеве до 1000 

-напише распоред часова на руском, 
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Недовољан 1 

- прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима,  

-не ради домаће задатке готово уопште, 

- не постиже минималан број бодова на тесту и проверама знања 

Уопште се не сналази да: 

-правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

- напише и адресује честитку, 

- пише бројеве до 1000 

-напише распоред часова на руском, 

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 дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни 
школе. 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 тачних одговора и одговарајуће оцене: 

• 81%-100% оцена одличан (5)  

• 61%-80% оцена врло добар (4)  

• 31%-59% оцена добар (3)  

• 11%-29% оцена довољан (2)  

• до 10% оцена недовољан (1)  

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Критеријум оцењивања диктата : 

 1-3 грешке = одличан 

 4-6 грешака = врло добар 

 7-9 грешака = добар 

 10-13 грешака = довољан 

 14 грешака и више = недовољан 
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Диктат се најављује пет дана унапред. Временски захтева 15 минута од оквирно 70 
речи. 

4. Мерила за елемент „ЈЕЗИЧКЕ ЗАКОНИТОСТИ-ГРАМАТИКА“ 

Рад по сликама: 

Граматичка правила се уводе са радом на тексту, те су овде изостављена! 

Рад са текстовима: 

Одличан 5  

- ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у 
датом језичком контексту 

-- разликује изговор тврдих и меких сугласника 

- зна поједина правила графије и ортографије 

- искаже припадност 1. и 2. лицу једнине и множине, 

- одговори потврдно и одрично, 

- зна правила изговора звучних и безвучних сугласника, 

- користи облике садашњег времена глагола кре-тања идти   ехать, 

- разликује и употребљава номинатив множине именица, 

- правилно изговара одређене сугласничке групе, 

- искаже припадност, 

- искаже радњу у прошлом времену, 

- каже правила писања и изговора слова и после к ,г, х, ж, ш, ч, щ, 

- употреби наставке за номинатив једни-не и множине именица сва три рода 

-- препозна род придева, 

- употреби придев уз именицу, 

- наведе супротна значења појединих придева, 

-- броји и пише бројеве до 1000 

- именује и користи прилоге за време, 

-- искаже заповест другом лицу, 

- користи садашње време глагола 2. конјугације, 

- искаже припадност уз помоћ заменица 

Врло добар 4 

 - ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне 
грешке и то :кад 

-- разликује изговор тврдих и меких сугласника 

- зна поједина правила графије и ортографије 

- искаже припадност 1. и 2. лицу једнине и множине, 

- одговори потврдно и одрично, 

- зна правила изговора звучних и безвучних сугласника, 

- користи облике садашњег времена глагола кре-тања идти   ехать, 

- разликује и употребљава номинатив множине именица, 
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- правилно изговара одређене сугласничке групе, 

- искаже припадност, 

- искаже радњу у прошлом времену, 

- каже правила писања и изговора слова и после к ,г, х, ж, ш, ч, щ, 

- употреби наставке за номинатив једни-не и множине именица сва три рода 

-- препозна род придева, 

- употреби придев уз именицу, 

- наведе супротна значења појединих придева, 

-- броји и пише бројеве до 1000 

- именује и користи прилоге за време, 

-- искаже заповест другом лицу, 

- користи садашње време глагола 2. конјугације, 

- искаже припадност уз помоћ заменица 

Добар 3 

 - ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке и то кад: 

-- разликује изговор тврдих и меких сугласника 

- зна поједина правила графије и ортографије 

- искаже припадност 1. и 2. лицу једнине и множине, 

- одговори потврдно и одрично, 

- зна правила изговора звучних и безвучних сугласника, 

- користи облике садаш-њег времена глагола кре-тања идти   ехать, 

- разликује и употребља-ва номинатив множине именица, 

- правилно изговара одређене сугласничке групе, 

- искаже припадност, 

- искаже радњу у прошлом времену, 

- каже правила писања и изговора слова и после к ,г, х, ж, ш, ч, щ, 

- употреби наставке за номинатив једни-не и множине име-ница сва три рода 

-- препозна род придева, 

- употреби придев уз именицу, 

- наведе супротна значења појединих придева, 

-- броји и пише бројеве до 1000 

- именује и користи прилоге за време, 

-- искаже заповест другом лицу, 

- користи садашње време глагола 2. конјугације, 

- искаже припадност уз помоћ заменица 

Довољан 2 

-кад нешто од доле наведеног уме да препозна 

- ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује и то  
кад: 

-- разликује изговор тврдих и меких сугласника 

- препознаје поједина правила графије и ортографије 
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-  повремено уме да искаже припадност 1. и 2. лицу једнине и множине, 

- повремено уме да одговори потврдно и одрично, 

-  повремено уме да  изговора правила у бези са звучним и безвучним суг-ласницима, 

- повремено уме да користи облике садаш-њег времена глагола кре-тања идти   
ехать, 

- повремено уме да разликује и употребља-ва номинатив множине именица, 

- повремено уме да правилно изговара одређене сугласничке групе, 

- повремено уме да искаже припадност, 

- повремено уме да искаже радњу у прошлом времену, 

- повремено уме да каже правила пи-сања и изговора слова и после к ,г, х, ж, ш, ч, щ, 

- повремено уме да употреби наставке за номинатив једни-не и множине име-ница 
сва три рода 

-- повремено уме да препозна род придева, 

- повремено уме да употреби придев уз именицу, 

- повремено уме да наведе супротна значења појединих придева, 

-- повремено уме да броји и пише бројеве до 1000 

- повремено уме да именује и користи прилоге за време, 

-- повремено уме да искаже заповест другом лицу, 

- повремено уме да користи садашње време глагола 2. конјугације, 

- повремено уме да искаже припадност уз помоћ заменица 

Недовољан 1 

-ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује 

-није савладао ни најосновније граматичке структуре 

Активност на часу  

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).  

Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен 
самосталности у раду, креативност, степен ангажовања, начин остваривања сарадње у 
процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење, бележе 
се у педагошку свеску. Оцена из активности позитивно утиче на мотивацију ученика, а може 
бити од значаја и за општи успех ученика у његову корист.  

Активност ученика прати се и вреднује током целе школске године. У активност улази и 
уредност при попуњавају уџбеника и свеске, редовно доношење материјала потребног за 
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час ( уџбеник, радна свеска, школска свеска), успешност при самосталном, раду у пару и 
раду у групи.  

Рад на пројекту ( факултативно)  

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.  

Рад на пројекту оцењује се формативно и у одређеним случајевима и бројчано уколико 
наставник процени да је ученик својим залагањем у великој мери допринео реализацији 
пројекта. Вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, знања које је ученик 
стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада. Пројектна настава 
се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика. 

Закључак 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито:  

излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, цртежи, постери, 
дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, учешће на конкурсима, смотрама, 
књижевним вечерима , писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима 
групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - 
портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом. 

Добра описна оцена може бити полазиште у развоју квалитетног дијалога између 
ученика и наставника, а притом обе стране јасно знају шта даље треба да ураде. Дата 
усмено („у ходу“, без одлагања) или у писаној форми, описна оцена је средство којим се 
посредује у вођењу учења, али тако да се јача позиција ученика који лакше планира даље 
учење, опскрбљен релевантним информацијама. 

Препоруке за даље напредовање неодвојиви су део процене, јер се на квалитетну 
процену постигнућа логично надовезује и препорука о томе шта ученик треба да ради у 
првом наредном кораку. 

Шести разред 

Оцењивањем ученика шестог разреда обухваћени су следећи елементи: 

● Разумевање (писаног/слушаног садржаја) 

● Говорне способности  

● Способности писменог изражавања 

● Језичке законитости – граматика 

1. Мерила за елемент „РАЗУМЕВАЊЕ“ 

Одличан 5 

-  Ученик разуме упутства за рад;  

- ученик разуме саговорника;  

- разуме слушани текст;  

- ученик разуме постављено питање  и одговара самостално; 
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- разуме  краће текстове у којима се описују догађаји у прошлости; 

- ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу;  

- разуме једноставне текстове у којима се описују сталне, уобичајене и тренутне 
радње; 

- разуме забране и упозорења; 

- разуме једноставан опис особа и појава; 

- разуме једноставне исказе у вези са својим и туђим плановима и намерама; 

- разуме једноставне изразе који се односе на количину намирница; 

- разуме и даје информације о метеоролошким приликама  користећи једноставна 
језичка средства; 

- разуме једноставан опис града и културно-историјских споменика; 

- разуме једноставан опис животиња. 

Врло добар 4 

- Не разуме сваку појединост код  слушаног садржаја и упутства за рад; 

- потребно понекад нешто поновити; 

- углавном разуме слушани текст; 

- ученик разуме постављено питање и одговара уз помоћ наставника; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радној свесци; 

- ученик  разуме саговорника;  

Ученик ВРЛО ДОБРО разуме: 

-  једноставне поруке личне природе, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе, 

- разуме  монолошки исказ од неколико реченица; 

- ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу;  

- разуме поздраве и причу о школи, часовима и школским предметима; 

- разуме забране и упозорења; 

- разуме поруке у вези са временским приликама. 

Добар 3  

- Ученик може да комуницира и има 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; 

-  ученик углавном  разуме упутства за рад; 

- ученик углавном разуме саговорника;  

- углавном разуме слушани текст;  

- ученик на постављено питање углавном  одговара уз асистенцију наставника. 

Ученик УГЛАВНОМ РАЗУМЕ: 

- једноставне поруке личне природе, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе; 

-  спорији монолошки исказ од неколико реченица; 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама; 
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- ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу; 

- разуме поздраве и причу о школи; 

- разуме забране и упозорења; 

- разуме похвалу и критику; 

- разуме поруке у вези са временским приликама. 

Довољан 2 

 - Ученик 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. 

Делимично: 

-   разуме упутства за рад; 

- разуме саговорника; 

- разуме слушани текст;  

-  одговара на постављено питање; 

- разуме једноставне поруке личне природе, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе; 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица; 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама; 

- ученик разуме саговорника и усмена излагања у успореном  темпу;  

- разуме поздраве и причу о школи и школским предметима; 

- разуме забране и упозорења. 

Недовољан 1  

- не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника. 

2. Мерила за елемент „ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ“ 

Одличан 5 

Ученик уме да: 

- одговара самостално на постављено питање;  

- искаже своје слагање/неслагање; 

- изрази одобравање/похвалу; 

- дочека и поздрави госте; 

- размени утиске са својим вршњацима о летњем распусту, о путовањима-реалним и 
виртуелним; 

- каже неколико реченица о школи, школским предметима и обавезама; 

- сазна више о  руским обичајима за празник Масленица, као и о томе како се у Русији 
славе Нова година, Божић и Васкрс; 

- ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкама, које не 
утичу на разумевање смисла реченице; 
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- понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно је изговора 

-  врло правилно и  самостално  чита. 

Врло добар 4 

Ученик уме уз мању помоћ наставника да: 

- одговара на питања; 

- искаже слагање или неслагање; 

- изрази одобравање или похвалу; 

- честита рођендан, Нову годину, Божић и Васкрс; 

- у говору прави мање граматичке грешке, у мањој мери греши у изговору и акценту.  

Добар 3 

 - Ученик може да комуницира, али  има скроман речник; 

- смисао изреченог је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи;     

- ученик има делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији; 

Ученик се осредње сналази да: 

- искаже своје слагање/неслагање; 

- изрази одобравање/похвалу; 

- дочека и поздрави госте; 

- размени утиске са својим вршњацима о летњем распусту, о путовањима-реалним и 
виртуелним;  

- одговара на постављена питања; 

- не сналази се у самосталном излагању. 

Довољан 2 

- ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору, тако да је тешко 
разумети шта  жели да каже; 

- ретко налази праве речи, тешко се изражава, а његов оскудан речник користи полако 
и са пуно оклевања упркос великој помоћи наставника; 

- знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену. 

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 смисао изреченог нејасан и 
неразумљив. 

3. 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;  
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- редовно извршава све писане домаће задатке;  

- има одличну технику решавања тестова и успешан је у томе; 

- правилно пише сва слова руске азбуке; 

- пише диктате. 

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; 

- правилно пише сва слова руске азбуке; 

- пише диктате. 

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; 

- правилно пише сва слова руске азбуке; 

- пише диктате. 

Довољан 2  

-Ученик није способан да се самостално  писмено изрази; 

- прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке;  

- нередовно ради домаће задатке;  

- постиже минималан успех на тестовима и проверама знања; 

- неправилно пише слова руске азбуке; 

- пише диктате са великим бројем грешака. 

Недовољан 1 

- Ученик 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; 

- не зна правилно да пише слова руске азбуке;  

- знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност 
репродукције и примене. 

Оцењивање ученика у шестом  разреду је бројчано и врши се: 

1) писаним путем 

2) усменим путем 

3) праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних 
активности. 



 

 
60 

Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

Ученици 6. разреда имају по један писмени задатак у оба полугодишта. Од 5. до 8. 
разреда ученици имају и најмање једну  писану проверу уз претходну најаву садржаја 
програма наставе и учења који ће се писмено проверавати. Распоред писаних провера 
дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли 
школе и на званичној интернет страни школе. 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 тачних одговора и одговарајуће оцене: 

 

• 81%-100% оцена одличан (5)  

• 60%-80% оцена врло добар (4)  

• 30%-59% оцена добар (3)  

• 11%-29% оцена довољан (2)  

• до 10% оцена недовољан (1)  

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Критеријум за  оцењивање диктата : 

 1-3 грешке = одличан 

 4-6 грешака = врло добар 

 7-9 грешака = добар 

 10-13 грешака = довољан 

 14 грешака и више = недовољан 

Диктат се најављује 5 дана унапред. Временски захтева 15 минута за оквирно 70 речи. 

4. Мерила за елемент „ЈЕЗИЧКЕ ЗАКОНИТОСТИ - ГРАМАТИКА“ 

Одличан 5  

Ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у 
датом језичком контексту. 

Ученик одлично зна: 

- употребу прошлог времена; 

- врсте речи; 

- род и број именица; 

- род и број придева; 

- личне заменице; 

- промену именица мушког рода; 

- употребу садашњег времена; 

- промену именица средњег рода; 

- употребу глагола кретања; 
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- употребу простог и сложеног будућег времена. 

Врло добар 4 

- Ученик у великој мери показује способност примене знања из граматике уз понеке 
граматичке и правописне грешке;  

- готово редовно има све писане домаће задатке;  

- има врло добар резултат на тесту и проверама знања; 

- уме да употребљава глаголе у прошлом врмену; 

- разликује врсте речи; 

- зна промену личних заменица; 

- зна да мења именице мушког и средњег рода по падежима, али није потпуно 
сигуран; 

- уме правилно да мења глаголе кретања, али повремено греши у њиховој употреби. 

Добар 3 

 Ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке приликом: 

- одређивања рода и броја именица и придева; 

- промене глагола у садашњем времену; 

- промене глагола у будућем времену; 

- употребе глагола кретања; 

- употребе личних заменица и осталих обрађених граматичких јединица. 

Довољан 2 

Остварена знања су на нивоу препознавања: 

- прошлог времена; 

- врста речи; 

- рода и броја именица; 

- глаголских времена; 

- глагола кретања; 

- личних заменица. 

Недовољан 1 

Ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

Није савладао ни најосновније граматичке структуре, не показује способност 
репродукције и примене. 

Ученик не разликује: 

- врсте речи; 

- глаголска времена; 

- личне заменице; 

- род именица. 
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Активност на часу  

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. 

Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен 
самосталности у раду, креативност, степен ангажовања, начин остваривања сарадње у 
процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење, бележе 
се у педагошку свеску. Оцена из активности позитивно утиче на мотивацију ученика, а може 
бити од значаја и за општи успех ученика у његову корист.  

Активност ученика прати се и вреднује током целе школске године. У активност улази и 
уредност при попуњавању уџбеника и свеске, редовно доношење материјала потребног за 
час (уџбеник, радна свеска, школска свеска), успешност при самосталном, раду у пару и 
раду у групи.  

Рад на пројекту ( факултативно) 

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.  

Рад на пројекту оцењује се формативно и у одређеним случајевима и бројчано уколико 
наставник процени да је ученик својим залагањем у великој мери допринео реализацији 
пројекта. Вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, знања које је ученик 
стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада. Пројектна настава 
се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика. 

Закључак 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито:  

излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, цртежи, постери, 
дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, учешће на конкурсима, смотрама, 
књижевним вечерима , писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима 
групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - 
портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом. 

  Добра описна оцена може бити полазиште у развоју квалитетног дијалога између 
ученика и наставника, а притом обе стране јасно знају шта даље треба да ураде. Дата 
усмено („у ходу“, без одлагања) или у писаној форми, описна оцена је средство којим се 
посредује у вођењу учења, али тако да се јача позиција ученика који лакше планира даље 
учење, опскрбљен релевантним информацијама. 

Препоруке за даље напредовање неодвојиви су део процене, јер се на квалитетну 
процену постигнућа логично надовезује и препорука о томе шта ученик треба да ради у 
првом наредном кораку. 
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Седми разред 

Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи: 

● Разумевање (писаног/слушаног садржаја) 

● Говорне способности  

● Способности писменог изражавања 

● Језичке законитости – граматика 

1. Мерила за елемент „РАЗУМЕВАЊЕ“ 

Одличан 5 

-  ученик разуме упутства за рад,  

-ученик разуме саговорника,  

-разуме слушани текст,  

-ученик разуме постављено питање одговара самостално 

-разуме једноставне поруке личне природе,, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе, 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица, 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама 

-ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу,  

-разуме краћи  телефонски разговор 

-разуме поздраве и причу о летњем распусту 

-разуме забране и упозорења 

-разуме похвалу и критику на модни укус 

-разуме поруке у вези са путем и правцем 

-разуме заповест и причу у вези са припремом хране 

-разуме  о чему се ради у филму   

-разуме значај екологије 

Врло добар 4 

-не разуме сваку појединост код  слушаног садржаја и упутства за рад, 

-потребно понекад нешто поновити, 

-углавном разуме слушани текст,  

-ученик разуме постављено питање одговара уз помоћ наставника 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радној свесци 

-ученик  разуме саговорника,  

-ученик ВРЛО ДОБРО разуме: 
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-разуме једноставне поруке личне природе,, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе, 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица, 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама 

-ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу,  

-разуме краћи  телефонски разговор 

-разуме поздраве и причу о летњем распусту 

-разуме забране и упозорења 

-разуме похвалу и критику на модни укус 

-разуме поруке у вези са путем и правцем 

-разуме заповест и причу у вези са припремом хране 

-разуме  о чему се ради у филму   

-разуме значај екологије 

Добар 3  

- ученик може да комуницира и има 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. 

-  ученик углавном  разуме упутства за рад,  

-ученик углавном разуме саговорника,  

-углавном разуме слушани текст,  

-ученик на постављено питање углавном  одговара самостално,  

Ученик УГЛАВНОМ РАЗУМЕ: 

-разуме једноставне поруке личне природе,, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе, 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица, 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама 

-ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу,  

-разуме краћи  телефонски разговор 

-разуме поздраве и причу о летњем распусту 

-разуме забране и упозорења 

-разуме похвалу и критику на модни укус 

-разуме поруке у вези са путем и правцем 

-разуме заповест и причу у вези са припремом хране 

-разуме  о чему се ради у филму   

-разуме значај екологије 



 

 
65 

Довољан2 

- 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 

Делимично: 

-  ученик разуме упутства за рад,  

-ученик разуме саговорника,  

-разуме слушани текст,  

-ученик на постављено питање одговара несамостално 

-разуме једноставне поруке личне природе,, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе, 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица, 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама 

-ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу,  

-разуме краћи  телефонски разговор 

-разуме поздраве и причу о летњем распусту 

-разуме забране и упозорења 

-разуме похвалу и критику на модни укус 

-разуме поруке у вези са путем и правцем 

-разуме заповест и причу у вези са припремом хране 

-разуме  о чему се ради у филму   

-разуме значај екологије 

Недовољан 1 –  

не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника. 

 

2. Мерила за елемент „ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ“ 

Одличан 5 

-ученик на постављено питање одговара самостално,  

Ученик уме да: 

Научи да започне и заврши телефонски разговор 

-Искаже своје слагање/неслагање 

-Изрази одобравање/похвалу 

-Дочека и поздрави госте 

-Размени утиске са својим вршњацима о летњем распусту, о путовањима-реалним и 
виртуелним 

-Сазна више о светски познатим руским, као и српским спортистима 

-Научи називе спортских дисциплина 

-Похвали или критикује нечији начин одевања 
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-Изрази модни укус (свој и својих вршњака) 

-Зна називе одеће и обуће 

-Научи да заустави такси 

-Зна да именује основне врсте превозних средстава 

-Кроз улогу водича упозна странце са својим градом (местом, земљом) 

-исприча знаменитости Санкт-Петербурга 

-Говори о томе како проводи слободно време 

- објасни како се припрема храна, сређује стан, испуњавају кућне обавезе 

-Изрази упозорење 

-Именује одређени број биљних и животињских врста 

-Изрази свој однос у вези са заштитом биљног и животињског света 

Врло добар 4 

 - ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкама које не 
утичу на разумевање смисла реченице; 

- понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно је изговора 

-веома правилно и  доста самостално изражајно чита 

Врло добро се сналази и: 

Научи да започне и заврши телефонски разговор 

-Искаже своје слагање/неслагање 

-Изрази одобравање/похвалу 

-Дочека и поздрави госте 

-Размени утиске са својим вршњацима о летњем распусту, о путовањима-реалним и 
виртуелним 

-Сазна више о светски познатим руским, као и српским спортистима 

-Научи називе спортских дисциплина 

-Похвали или критикује нечији начин одевања 

-Изрази модни укус (свој и својих вршњака) 

-Зна називе одеће и обуће 

-Научи да заустави такси 

-Зна да именује основне врсте превозних средстава 

-Кроз улогу водича упозна странце са својим градом (местом, земљом) 

-исприча знаменитости Санкт-Петербурга 

-Говори о томе како проводи слободно време 

- објасни како се припрема храна, сређује стан, испуњавају кућне обавезе 

-Изрази упозорење 

-Именује одређени број биљних и животињских врста 

-Изрази свој однос у вези са заштитом биљног и животињског света 

Добар 3 

 - ученик може да комуницира и има скроман речник,  

-смисао изреченог је понекад нејасан због граматичких грешака и нетачног реда речи, 
али је разумљив.     
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-ученик има делимичних тешкоћа у читању, изговору и интонацији 

Ученик се осредње сналази да: 

Научи да започне и заврши телефонски разговор 

-Искаже своје слагање/неслагање 

-Изрази одобравање/похвалу 

-Дочека и поздрави госте 

-Размени утиске са својим вршњацима о летњем распусту, о путовањима-реалним и 
виртуелним 

-Сазна више о светски познатим руским, као и српским спортистима 

-Научи називе спортских дисциплина 

-Похвали или критикује нечији начин одевања 

-Изрази модни укус (свој и својих вршњака) 

-Зна називе одеће и обуће 

-Научи да заустави такси 

-Зна да именује основне врсте превозних средстава 

-Кроз улогу водича упозна странце са својим градом (местом, земљом) 

-исприча знаменитости Санкт-Петербурга 

-Говори о томе како проводи слободно време 

- објасни како се припрема храна, сређује стан, испуњавају кућне обавезе 

-Изрази упозорење 

-Именује одређени број биљних и животињских врста 

-Изрази свој однос у вези са заштитом биљног и животињског света 

Довољан 2 

-ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што 
жели да каже; 

- ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а његов оскудан речник 
користи полако и са пуно оклевања упркос великој       помоћи наставника. 

Ученик се недовољно сналази да: 

Научи да започне и заврши телефонски разговор 

-Искаже своје слагање/неслагање 

-Изрази одобравање/похвалу 

-Дочека и поздрави госте 

-Размени утиске са својим вршњацима о летњем распусту, о путовањима-реалним и 
виртуелним 

-Сазна више о светски познатим руским, као и српским спортистима 

-Научи називе спортских дисциплина 

-Похвали или критикује нечији начин одевања 

-Изрази модни укус (свој и својих вршњака) 

-Зна називе одеће и обуће 

-Научи да заустави такси 

-Зна да именује основне врсте превозних средстава 

-Кроз улогу водича упозна странце са својим градом (местом, земљом) 
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-исприча знаменитости Санкт-Петербурга 

-Говори о томе како проводи слободно време 

- објасни како се припрема храна, сређује стан, испуњавају кућне обавезе 

-Изрази упозорење 

-Именује одређени број биљних и животињских врста 

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 смисао изреченог нејасан и 
неразумљив 

3. Мерила за елемент „СПОСОБНОСТИ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА “ 

Одличан 5 

- ученик може у писаној формида изрази своје мисли самостално и без већих 
граматичких и правописних проблема;  

-редовно извршава све писане домаће задатке,  

-има одличну технику решавања тестова и успешан је у томе. 

-правилно пише сва слова руске азбуке; 

-примењује сва правила графије и ортографије, 

-пише краће саставе према упутству наставника 

- пише диктате 

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 

Врло добро се сналази да: 

 -правилно пише сва слова руске азбуке; 

-  примењује сва правила графије и ортографије, 

-пише краће саставе према упутству наставника 

- пише диктате 

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 

Добро се сналази да: 

-правилно пише сва слова руске азбуке; 

-  примењује сва правила графије и ортографије 
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пише краће саставе према упутству наставника 

- пише диктате 

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. 

Недовољно добро се сналази да: 

-правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

-пише краће саставе према упутству наставника 

- пише диктате 

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 

Уопште се не сналази да: 

-правилно пише слова руске азбуке; 

- разуме  и примењује поједина правила графије и ортографије, 

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 дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни 
школе. 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 тачних одговора и одговарајуће оцене: 

• 81%-100% оцена одличан (5)  

• 61%-80% оцена врло добар (4)  

• 31%-59% оцена добар (3)  

• 11%-29% оцена довољан (2)  
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• до 10% оцена недовољан (1)  

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Критеријум оцењивања диктата : 

 1-3 грешке = одличан 

 4-6 грешака = врло добар 

 7-9 грешака = добар 

 10-13 грешака = довољан 

 14 грешака и више = недовољан 

Диктат се најављује 5 дана унапред. Временски захтева 15 минута од оквирно 70 речи. 

4.Мерила за елемент „ЈЕЗИЧКЕ ЗАКОНИТОСТИ-ГРАМАТИКА“ 

Одличан 5  

- ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у 
датом језичком контексту 

Ученик одлично: 

-Усвоји промену именица ж.рода типа ВЕСТ Ь 

-Користи у реченицама редне и основне бројеве 

Зна да се именице типа табло, такси не мењају по падежима 

-Обнови и утврди глаголска времена 

-Мења по падежима (и употребљава) придеве (род, једнина, множина 

--Уме правилно да користи глаголе кретања 

-Научи промену именица типа РОССИ Я и именица м.рода типа ДРУГ/ДРУЗ ЬЯ, 
именица на а/я у множини 

-Научи (и употребљава) облике заповедног начина 1 и 3 лица једнине и множине 

-Изрази припадање трећем лицу 

--Употребљава реченице са одричним значењем (Никого нет дома; Ни о чём не 
думаю...) 

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 

Врло добро се сналази да: 

-Усвоји промену именица ж.рода типа ВЕСТ Ь 

-Користи у реченицама редне и основне бројеве 

Зна да се именице типа табло, такси не мењају по падежима 

-Обнови и утврди глаголска времена 

-Мења по падежима (и употребљава) придеве (род, једнина, множина 

--Уме правилно да користи глаголе кретања 

-Научи промену именица типа РОССИ Я и именица м.рода типа ДРУГ/ДРУЗ ЬЯ, 
именица на а/я у множини 
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-Научи (и употребљава) облике заповедног начина 1 и 3 лица једнине и множине 

-Изрази припадање трећем лицу 

--Употребљава реченице са одричним значењем (Никого нет дома; Ни о чём не 
думаю...) 

Добар 3 

 - ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке и то кад: -
Усвоји промену именица ж.рода типа ВЕСТ Ь 

-Користи у реченицама редне и основне бројеве 

Зна да се именице типа табло, такси не мењају по падежима 

-Обнови и утврди глаголска времена 

-Мења по падежима (и употребљава) придеве (род, једнина, множина 

--Уме правилно да користи глаголе кретања 

-Научи промену именица типа РОССИ Я и именица м.рода типа ДРУГ/ДРУЗ ЬЯ, 
именица на а/я у множини 

-Научи (и употребљава) облике заповедног начина 1 и 3 лица једнине и множине 

-Изрази припадање трећем лицу 

--Употребљава реченице са одричним значењем (Никого нет дома; Ни о чём не 
думаю...) 

Довољан 2 

-кад нешто од доле наведеног уме да препозна 

- ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује и то  
кад: 

-Усвоји промену именица ж.рода типа ВЕСТ Ь 

-Користи у реченицама редне и основне бројеве 

Зна да се именице типа табло, такси не мењају по падежима 

-Обнови и утврди глаголска времена 

-Мења по падежима (и употребљава) придеве (род, једнина, множина 

--Уме правилно да користи глаголе кретања 

-Научи промену именица типа РОССИ Я и именица м.рода типа ДРУГ/ДРУЗ ЬЯ, 
именица на а/я у множини 

-Научи (и употребљава) облике заповедног начина 1 и 3 лица једнине и множине 

-Изрази припадање трећем лицу 

--Употребљава реченице са одричним значењем (Никого нет дома; Ни о чём не 
думаю...) 

Недовољан 1 

-ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује 

-није савладао ни најосновније граматичке структуре 

Активност на часу  

Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У 
активност улази и редовност/благовременост/тачност израде и доношења домаћих 
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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).  

Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен 
самосталности у раду, креативност, степен ангажовања, начин остваривања сарадње у 
процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење, бележе 
се у педагошку свеску. Оцена из активности позитивно утиче на мотивацију ученика, а може 
бити од значаја и за општи успех ученика у његову корист.  

Активност ученика прати се и вреднује током целе школске године. У активност улази и 
уредност при попуњавају уџбеника и свеске, редовно доношење материјала потребног за 
час ( уџбеник, радна свеска, школска свеска), успешност при самосталном, раду у пару и 
раду у групи.  

Рад на пројекту ( факултативно)  

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.  

Рад на пројекту оцењује се формативно и у одређеним случајевима и бројчано уколико 
наставник процени да је ученик својим залагањем у великој мери допринео реализацији 
пројекта. Вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, знања које је ученик 
стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада. Пројектна настава 
се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика. 

Закључак 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: 
излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, цртежи, постери, 
дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, учешће на конкурсима, смотрама, 
књижевним вечерима , писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима 
групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - 
портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом. 

Добра описна оцена може бити полазиште у развоју квалитетног дијалога између 
ученика и наставника, а притом обе стране јасно знају шта даље треба да ураде. Дата 
усмено („у ходу“, без одлагања) или у писаној форми, описна оцена је средство којим се 
посредује у вођењу учења, али тако да се јача позиција ученика који лакше планира даље 
учење, опскрбљен релевантним информацијама. 

Препоруке за даље напредовање неодвојиви су део процене, јер се на квалитетну 
процену постигнућа логично надовезује и препорука о томе шта ученик треба да ради у 
првом наредном кораку. 
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Осми разред 

Оцењивањем ученика  осмог разреда обухваћени су следећи елементи: 

● Разумевање (писаног/слушаног садржаја) 

● Говорне способности  

● Способности писменог изражавања 

● Језичке законитости – граматика 

1. Мерила за елемент „РАЗУМЕВАЊЕ“ 

Одличан 5 

-  ученик разуме упутства за рад;  

- ученик разуме саговорника;  

- разуме слушани текст;  

- ученик разуме постављено питање и одговара самостално; 

- разуме једноставне поруке личне природе, једноставна упутства,  саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе; 

- разуме  монолошки исказ од неколико реченица изговорен нормалним темпом; 

- разуме основни смисао  телевизијских емисија, песама; 

- ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу;  

- разуме краћи  телефонски разговор; 

- разуме поздраве и причу о летњем распусту 

- разуме причу о школи и школском животу, наставним и ваннаставним активностима; 

- разуме термонилогију везану за празнике и честитање празника; 

- разуме поруке у вези са путем и правцем; 

- разуме  о чему се ради у филму;   

- разуме употребу компаратива и суперлатива. 

Врло добар 4 

- не разуме сваку појединост код  слушаног садржаја и упутства за рад; 

- потребно понекад нешто поновити; 

- углавном разуме слушани текст;  

- ученик разуме постављено питање, одговара уз мању помоћ наставника; 

- разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радној свесци; 

-ученик  разуме саговорника. 

Ученик ВРЛО ДОБРО разуме: 

- једноставне поруке личне природе, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе; 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица; 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама; 

- ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу; 

- разуме краћи  телефонски разговор; 

- разуме поздраве и причу о летњем распусту; 
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- разуме причу о школи и школском животу, наставним и ваннаставним активностима; 

- разуме терминологију везану за празнике и честитање празника; 

- разуме поруке у вези са путем и правцем; 

- разуме  о чему се ради у филму;   

- разуме употребу компаратива и суперлатива. 

Добар 3  

- ученик може да комуницира и има 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; 

-  ученик углавном  разуме упутства за рад; 

- ученик углавном разуме саговорника;  

- углавном разуме слушани текст;  

- ученик на постављено питање углавном  одговара самостално  

Ученик УГЛАВНОМ РАЗУМЕ: 

- једноставне поруке личне природе, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе; 

-  спорији монолошки исказ од неколико реченица; 

-  основни смисао кратких телевизијских емисија, песама; 

-  саговорника и усмена излагања у споријем темпу,  

-  краћи  телефонски разговор; 

- поздраве и причу о летњем распусту; 

- причу о школском животу, наставним и ваннаставним активностима; 

- разуме поруке у вези са путем и правцем; 

- разуме  о чему се ради у филму.   

- употребу компаратива и суперлатива. 

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. 

У врло малој мери: 

-  разуме упутства за рад;  

- разуме саговорника;  

- разуме слушани текст; 

- одговара на постављено питање; 

- разуме једноставне поруке личне природе, једноставна упутства, краћа саопштења и 
питања, фреквентне речи и изразе; 

- разуме спорији монолошки исказ од неколико реченица; 

- разуме основни смисао кратких телевизијских емисија, песама; 
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- ученик разуме саговорника и усмена излагања у нормалном темпу;  

- разуме краћи  телефонски разговор; 

- разуме поздраве и причу о летњем распусту; 

 - причу о школском животу, наставним и ваннаставним активностима; 

- разуме поруке у вези са путем и правцем; 

- употребу компаратива и суперлатива. 

Недовољан 1  

Ученик не разуме усмена излагања, слушан ни писан садржај ни уз помоћ наставника. 

2. Мерила за елемент „ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ“ 

Одличан 5 

Ученик уме да: 

-  самостално одговара на постављена питања;  

- примени усмене изразе за поздрављање и упознавање, да представи другове из 
одељења; 

- описује школски живот, наставне и ваннаставне активности; 

- примењује комуникативну функцију исказивања времена (гледа на сат); 

- опише основне карактеристике годишњих доба; 

- опише какво је време; 

- говори о члановима своје породице; 

- честита празнике у свакодневној комуникацији; 

- дочека и поздрави госте;  

- користи изразе који се односе на кућне послове; 

- искаже степен особине користећи компаратив и суперлатив; 

- усвоји и презентује нова културолошка сазнања о Москви; 

- користи лексику у вези са заштитом здравља и лечењем; 

- користи изразе које Руси употребљавају при сусрету и растанку; 

- говори о плановима за матурску екскурзију. 

Врло добар 4 

 - ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкама, које не 
утичу на разумевање смисла реченице; 

- понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно је изговора; 

-  правилно и  доста самостално изражајно чита. 

Уз мање пропусте (недостатак одговарајућег израза, погрешан изговор, граматичке 
грешке), ученик уме да: 

-  самостално одговара на постављено питање;  

- примени усмене изразе за поздрављање и упознавање, да представи другове из 
одељења; 

- описује школски живот, наставне и ваннаставне активности; 

- примењује комуникативну функцију исказивања времена (гледа на сат); 
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- опише основне карактеристике годишњих доба; 

- опише какво је време; 

- говори о члановима своје породице; 

- честита празнике у свакодневној комуникацији; 

- дочека и поздрави госте;  

- користи изразе који се односе на кућне послове; 

- искаже степен особине користећи компаратив и суперлатив; 

- усвоји и презентује нова културолошка сазнања о Москви; 

- користи лексику у вези са заштитом здравља и лечењем; 

- користи изразе које Руси употребљавају при сусрету и растанку; 

- говори о плановима за матурску екскурзију. 

Добар 3 

 - Ученик може да комуницира и има 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; 

- да би одговорио на постављено питање потребна му је помоћ наставника. 

Ученик се осредње сналази да: 

- примени усмене изразе за поздрављање и упознавање, да представи другове из 
одељења; 

- описује школски живот, наставне и ваннаставне активности; 

- примењује комуникативну функцију исказивања времена (гледа на сат); 

- опише основне карактеристике годишњих доба; 

- опише какво је време; 

- говори о члановима своје породице; 

- честита празнике у свакодневној комуникацији; 

- дочека и поздрави госте;  

- користи изразе који се односе на кућне послове; 

- искаже степен особине користећи компаратив и суперлатив; 

- усвоји и презентује нова културолошка сазнања о Москви; 

- користи лексику у вези са заштитом здравља и лечењем; 

- користи изразе које Руси употребљавају при сусрету и растанку; 

- говори о плановима за матурску екскурзију. 

Довољан 2 

- прави велике и честе грешке у разговору и изговору, што отежава разумевање онога 
што жели да каже; 

- ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а његов оскудан речник 
користи полако и са пуно оклевања, упркос великој       помоћи наставника. 

Ученик се недовољно сналази да: 

- примени усмене изразе за поздрављање и упознавање, да представи другове из 
одељења; 
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- описује школски живот, наставне и ваннаставне активности; 

- примењује комуникативну функцију исказивања времена (гледа на сат); 

- опише основне карактеристике годишњих доба; 

- опише какво је време; 

- говори о члановима своје породице; 

- честита празнике у свакодневној комуникацији; 

- дочека и поздрави госте;  

- користи изразе који се односе на кућне послове; 

- искаже степен особине користећи компаратив и суперлатив; 

- усвоји и презентује нова културолошка сазнања о Москви; 

- користи лексику у вези са заштитом здравља и лечењем; 

- користи изразе које Руси употребљавају при сусрету и растанку; 

- говори о плановима за матурску екскурзију. 

Недовољан 1  

- ученик не уме самостално да се изражава; 

- није у стању да  користи најосновнији вокабулар;  

- има потешкоћа у читању, изговору и интонацији;  

- није савладао ни најосновније граматичке структуре, па је смисао изреченог нејасан 
и неразумљив, 

3. 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 одличну технику решавања тестова и успешан је у томе; 

- правилно пише сва слова руске азбуке; 

- примењује сва правила графије и ортографије; 

- пише краће саставе према упутству наставника; 

- пише диктате. 

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. 

 - правилно пише сва слова руске азбуке; 

- углавном  примењује  правила графије и ортографије; 

- пише краће саставе према упутству наставника; 

- пише диктате. 

Добар 3 
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 - 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; 

- углавном правилно пише сва слова руске азбуке; 

-  делимично примењује  правила графије и ортографије; 

- пише краће саставе према упутству наставника (у форми питања и одговора); 

- приликом писања диктата прави умерен број грешака. 

Довољан 2  

- Ученик није способан да се самостално  писмено изрази; 

- прави учестале и озбиљне правописне и граматичке грешке;  

- редовно ради домаће задатке;  

- постиже минималан успех на тествима и проверама знања. 

- углавном неправилно пише слова руске азбуке; 

- не разуме  и не примењује поједина правила графије и ортографије, 

- није у стању да пише краће саставе ни према  упутству наставника; 

- у диктату прави велики број грешака. 

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; 

- неправилно пише слова руске азбуке; 

- не разуме  и уопште не примењује  правила графије и ортографије. 

Оцењивање ученика у осмом разреду 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 8. разреда имају  један писмени задатак по полугодишту. Такође имају и 
најмање једну писану проверу уз претходну најаву садржаја програму наставе и учења који 
ће се писмено проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у 
дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет 
страни школе. 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 тачних одговора и одговарајуће оцене: 

• 81%-100% оцена одличан (5)  
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• 61%-80% оцена врло добар (4)  

• 31%-59% оцена добар (3)  

• 11%-29% оцена довољан (2)  

• до 10% оцена недовољан (1)  

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

Критеријум оцењивања диктата : 

 1-3 грешке = одличан 

 4-6 грешака = врло добар 

 7-9 грешака = добар 

 10-13 грешака = довољан 

 14 грешака и више = недовољан 

Диктат се најављује 5 дана унапред. Временски захтева 15 минута за оквирно 70 речи. 

4. Мерила за елемент „ ЈЕЗИЧКЕ ЗАКОНИТОСТИ-ГРАМАТИКА“ 

Одличан 5  

- Ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у 
датом језичком контексту; 

Ученик одлично уме да: 

- искаже радњу у прошлом, садашњем и будућем времену; 

- користи прилоге за време; 

- користи присвојне заменице; 

- користи конструкције са употребом предлога у генитиву; 

- примењује номинатив множине именица; 

- користи неодређене заменице; 

- правилно користи компаратив и суперлатив; 

- препознаје разлику у употреби глагола кретања и правилно их користи; 

- користи именице и конструкције са предлозима у инструменталу; 

- користи предлоге за локатив, као и именице у локативу. 

Врло добар 4 

- Ученик влада граматичким правилима  самостално, уз понеку граматичку и 
правописну грешку;  

Врло добро, уз понеку грешку, уме да: 

- искаже радњу у прошлом, садашњем и будућем времену; 

- користи прилоге за време; 

- користи присвојне заменице; 

- користи конструкције са употребом предлога у генитиву; 

- примењује номинатив множине именица; 

- користи неодређене заменице; 

- правилно користи компаратив и суперлатив; 

- препознаје разлику у употреби глагола кретања и правилно их користи; 
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- користи именице и конструкције са предлозима у инструменталу; 

- користи предлоге за локатив, као и именице у локативу. 

Добар 3 

 - Ученик делимично примењује научена граматичка правила. Уз асистенцију 
наставника уме да: 

- искаже радњу у прошлом, садашњем и будућем времену; 

- користи прилоге за време; 

- користи присвојне заменице; 

- користи конструкције са употребом предлога у генитиву; 

- примењује номинатив множине именица; 

- користи неодређене заменице; 

- правилно користи компаратив и суперлатив; 

- препознаје разлику у употреби глагола кретања и правилно их користи; 

- користи именице и конструкције са предлозима у инструменталу; 

- користи предлоге за локатив, као и именице у локативу. 

Довољан 2 

Стечена  граматичка знања су на нивоу препознавања.  

Уме да препозна: 

- облике прошлог, садашњег и будућег времена; 

- прилоге за време; 

- присвојне заменице; 

- компаратив; 

- суперлатив; 

- глаголе кретања. 

Недовољан 1 

- Ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује; 

- Ученик није савладао ни најосновније граматичке структуре. 

Активност на часу  

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. 

Активност ученика прати се и вреднује континуирано. Подаци као што су степен 
самосталности у раду, креативност, степен ангажовања, начин остваривања сарадње у 
процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику битни за праћење, бележе 
се у педагошку свеску. Оцена из активности позитивно утиче на мотивацију ученика, а може 
бити од значаја и за општи успех ученика у његову корист.  
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Активност ученика прати се и вреднује током целе школске године. У активност улази и 
уредност при попуњавају уџбеника и свеске, редовно доношење материјала потребног за 
час ( уџбеник, радна свеска, школска свеска), успешност при самосталном, раду у пару и 
раду у групи.  

Рад на пројекту ( факултативно)  

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.  

Рад на пројекту оцењује се формативно и у одређеним случајевима и бројчано уколико 
наставник процени да је ученик својим залагањем у великој мери допринео реализацији 
пројекта. Вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, знања која је ученик 
стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада. Пројектна настава 
се реализује кроз рад у групи, што подразумева тимски рад ученика. 

Закључак 

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: 
излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, цртежи, постери, 
дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, учешће на конкурсима, смотрама, 
књижевним вечерима , писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима 
групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - 
портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом. 

Добра описна оцена може бити полазиште у развоју квалитетног дијалога између 
ученика и наставника, а притом обе стране јасно знају шта даље треба да ураде. Дата 
усмено („у ходу“, без одлагања) или у писаној форми, описна оцена је средство којим се 
посредује у вођењу учења, али тако да се јача позиција ученика који лакше планира даље 
учење, опскрбљен релевантним информацијама. 

Препоруке за даље напредовање неодвојиви су део процене, јер се на квалитетну 
процену постигнућа логично надовезује и препорука о томе шта ученик треба да ради у 
првом наредном кораку. 

7. Ликовна култура 

Чланови стручног актива за ликовну културу: Нина Васиљевић и Бојан Лазов. 

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.  
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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 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. 

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. 

Владање ученика 

- На часу се редовно прати понашање свих ученика; 

- За мање ометање часа наставник опомиње ученика; 

- Наставник уноси у еС дневник запажање о владању ученика само у случају 
непримереног понашања или нереаговања на опомене; 

- Наставник редовно обавештава разредног старешину о владању ученика, а по 
потреби и стручну службу (педагог, психолог). 
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Информисање родитеља и ученика о учењу и понашању: 

- Ученици на часовима усмено добијају повратну информацију о напредовању и учењу; 

- Родитељи ће добити повратну информацију о активности ученика  у виду коментара у 
еС дневнику.   

Основне напомене 

- Да би ученици успешно пратили час ликовне културе потребно је да свако од њих 
поседује уџбеник, блок, свеску, прибор за цртање, сликање, вајање 

Критеријуми и елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

• Однос према раду(припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и 
алатке; одржава прибор и радни простор<, потписује радова, чува радове у мапи(блок) 

• Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан 
је у раду, труди се, преузима одговорност; поштује себе и своје радове; учи на грешкама, 
спреман је да испроба своје способности у новим активностима...) 

• Однос према другима (довршава рад у договореном року, поштује договорена 
правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу, радове, 
начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања..) 

• Разумевање (разуме задатак; разуме процес, разуме концепт, разуме визуелне 
информације...) 

• Повезивање (повезује и пореди познате и и нове информације, људе, места, 
догађаје, феномене, дела, идеје...) 

• Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на 
своје претходне радове...) 

• Организација композиције( у складу са својом идејом примењује одговарајуће 
принципе компоновања, знања о простору, перспективи, пропорцијама, смеру, правцу...) 

• Вербално  изражавање( учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно 
образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...) 

• Употреба техника и средстава(бира одговарајућу технику у односу на идеју; 
примењује одговарајући процес, бира одговарајућу подлогу – материјал; истражује 
могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као помоћно средство у 
раду; обликује рад у одабраном апликативном програму) 

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и 
циљевима задатка 

Начин праћења постигнућа ученика 

Формативно оцењивање 

- припрема за час 

- домаћи рад 

- активност ученика 

- напредовање 

- ангажовање 

- израда паноа, плаката, презентација 
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- групни рад, рад у пару 

Време: 

- у току школске године 

Сумативно оцењивање 

- усмена провера 

- практичан рад (вајарски ,сликарски, графички и радови примењене уметности) 

Време: 

- на крају  наставне области 

- на крају класификационог периода 

- у току школске године 

Описно праћење, вредновање и оцењивање 

Провере знања ученика, односно оствареност исхода, врше се континуирано, током 
целе наставне године, најчешће кроз естетске анализе радова, након завршене једне или 
више наставних тема. Естетске анализе радова врши наставник, ученици уз помоћ 
наставника као и сами ученици. Ученици се оцењују и још: на основу излагања и 
представљања (изложбе радова, резултати истраживања,  модели, цртежи, постери, 
дизајнерска решења, израда презентација и др.), учешћа у дискусији, рад домаћих 
задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима. Што се тиче 
праћења напредовања ученика, треба имати у виду да су се до сада као најефикаснији вид 
подршке напредовању ученика показали савети које наставник даје у току практичног рада, 
као и питања која наводе ученике на промишљање и развијање идеја. Други вид ефикасне 
подршке је одељењска изложба (по завршетку задатка) на којој су заступљени сви радови 
ученика. Поређењем свих решења истог ликовног проблема ученици ефикасно уче на 
разликама и умеју да процене сопствени напредак. Такође, ученички портфолио (мапа 
радова) омогућава ученику да и ван наставе самостално процењује сопствени напредак. 

Самопроцењивање радова се врши вербално и у писаној форми на листићима. 
Наставник осмишљава питања у зависности од задатка ученика (процена ликовних радова, 
разговор о уметнику, уметничком делу...). 

Елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 

Шта 
пратимо 

Критеријуми 
оцењивања 

Поступак 
Инструменти 
оцењивања 

Време 

Однос 
према 
раду 

- ученик је 
припремљен је 
час;  
-одговорно 
користи материја, 
прибор и алатке;  
-одржава прибор 
и радни простор 

-свакодневно бележење  на 
часу у свеску евиденције 
наставника 
-три узастопна минуса доносе 
ученику недовољну оцену у 
наставниковој свесци из овог 
сегмента. 
*Напомена: уколико 
ученик/ученица не донесе 
прибор радиће школским 
прибором који је доступан у 
мањим количинама у школи 

-чек листе, 
педагошка 
свеска 
наставника 

-
свакодневн
о бележење 
током 
године 
 

Однос -истражује Ове активности, наставник -чек листе, -
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Шта 
пратимо 

Критеријуми 
оцењивања 

Поступак 
Инструменти 
оцењивања 

Време 

према 
себи 

информације, -
поставља питања, 
 -предлаже, 
истрајан је у раду, 
- труди се, 
-преузима 
одговорност, 
 -спреман је да 
испроба своје 
способности у 
новим 
активностима; 
 

бележи у облику плусева у 
свесци/е-Дневнику, три плуса 
или три смајлића доносе 
ученику петицу. 

педагошка 
свеска 
наставника 

свакодневн
о бележење 
током 
године 
 

 
 
 Однос 
према 
другима 

-довршава рад у 
договореном 
року; 
 -поштује 
договорена 
правила 
понашања;  
-спреман је да 
помогне и да 
сарађује; 
-уважава туђу 
културу, радове, 
начин 
размишљања; 
 

- групни рад 
(посматрање наставника, 
излагање група,  процена 
осталих ученика) 
-рад у пару 
(посматрање наставника, 
излагање парова, процена 
осталих ученика) 
Рад у пару 
(посматрање 
-ученик који не поштује 
правила понашања на часу 
добија минус у наставникову 
свеску, а више минуса 
негативно утиче на целокупну 
оцену ученика. 

-чек листе са 
успостављеним 
критеријумима 
процењивања 
групног рада, 
педагошка 
свеска 
наставника 

-
свакодневн
о бележење 
током 
године, 
-након 
завршеног 
сваког рада, 
-по потреби 
у току 
године када 
се ради 
групни рад 
или рад у 
пару 

Разумева
ње 

-разуме задатак, 
појмове, концепт, 
визуелне 
информације, 
раздваја битно од 
небитног..) 
 

-приликом обраде новог 
градива или практичног 
задатка 

-чек листе, 
педагошка 
свеска 
наставника, 
Дневник 
образовно-
васпитног рада 

-
свакодневн
о бележење 
током 
године, 
-након 
завршеног 
сваког рада, 
-након 
естетске 
анализе 
радова 

Повезива
ње 

-повезује и 
пореди познате и 
нове 
информације, 
идеје, дела.. 
 

 -приликом обраде новог 
градива или практичног 
задатка 
-приликом естетске анализе 
радова/уметничког дела 

-чек листе, 
педагошка 
свеска 
наставника, 
Дневник 
образовно-
васпитног рада 

-
свакодневн
о бележење 
током 
године, 
-након 
завршеног 
сваког рада, 
-након 
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Шта 
пратимо 

Критеријуми 
оцењивања 

Поступак 
Инструменти 
оцењивања 

Време 

естетске 
анализе 
радова 

Оригинал
ност 
 

-оригиналан је у 
односу на туђе 
ртадове, као и на 
своје претходне 
радове 

-практичан рад ученика, након 
2 рада из свеске, оцена се 
уноси у Дневник, а некад и 
једног, у зависности од 
комплексности ликовног 
проблема. 

-педагошка 
свеска 
наставника, 
Дневник 
образовно-
васпитног рада 

током 
године, 
минимум 2 
пута у току 
полугодишт
а 

Организа
ција 
компози
ције 

-примењује 
одговарајуће 
принципе 
компоновања, 
знања о 
перспективи, 
облику, текстури..) 

-израда практичних 
радова/вежби 
-након 2 рада из свеске, оцена 
се уноси у Дневник, а некад и 
једног, у зависности од 
комплексности ликовног 
проблема. 

-педагошка 
свеска 
наставника, 
Дневник 
образовно-
васпитног рада 

током 
године 

Вербалн
о 
изражава
ње 

-учтиво 
комуницира, 
 -аргументовано 
образлаже свој 
рад и радове 
других..) 
 

-естетске анализе радова 
-самопроцењивање 

-педагошка 
свеска 
наставника, 
Дневник 
образовно-
васпитног рада 

током 
године 

Употреба 
одговара
јуће 
технике 
 

-бира 
одговарајућу 
технику у односу 
на идеју, 
-истражује 
могућности 
техника и 
материјала 

-израда практичних 
радова/вежби 

-педагошка 
свеска 
наставника, 
Дневник 
образовно-
васпитног рада 

током 
године 

Пети разред 

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Наставна тема: Ритам 

-опише ритам који 
уочава у природи, 
окружењу и 
уметничким делима. 
-пореди утисак који 
на њега /њу 
остављају различите 
врсте ритма. 
-изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
радове. 

-гради правилан и 
неправилан и 
слободан визуелни 
ритам, спонтано или 
са одређеном 
намером. 
-искаже своје 
мишљење о томе 
зашто људи стварају 
уметност; 
 

-гради правилан и 
неправилан и 
слободан визуелни 
ритам, спонтано или 
са одређеном 
намером. 
-искаже своје 
мишљење о томе 
зашто људи стварају 
уметност; 
-образлаже свој рад 
и радове других, 
наводи садржај, 
тему, 
карактеристике 

-користи, у сарадњи са 
другима, одабране 
садржаје као подстицај за 
стварање оригиналног 
визуелног ритма; 
-разматра у групи како је 
уочио/ла о визуелном 
ритму и где та знања 
може применити; 
направи, самостално, 
импровизовани прибор 
од одабраног материјала; 
-искаже своје мишљење о 
томе зашто људи стварају 
уметност; 
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технике...  

Наставна тема: Линија 

-опише линије које 
уочава у природи, 
окружењу и 
уметничким делима; 
-изводи 
дводимензионалне и 
тродимензионалне 
радове. 
 

-пореди утисак који 
на њега/њ 
уостављају 
различите врсте 
линија; 
-гради линије 
различитих 
вредности 
комбинујући 
материјал,угао и 
притисак 
прибора/материјала 

-гради линије 
различитих 
вредности 
комбинујући 
материјал,угао и 
притисак 
прибора/материјала 
-црта разноврсним 
прибором и 
материјалом 
изражавајући 
замисли, машту, 
утиске и памћење 
опаженог; 
 
-искаже своје 
мишљење о томе 
како је развој 
цивилизације утицао 
на развој уметности 

-користи одабране 
саджаје као подстицај за 
стварање оригиналних 
цртежа; 
-црта разноврсним 
прибором и материјалом 
изражавајући замисли, 
машту, утиске и памћење 
опаженог; 
-разматра, у групи,како је 
учио/ла о изражајним 
својствима линија и где 
се та знања примењују; 
 

Наставна тема: Облик 

-разликује и користи 
(у свом раду 
различите медије, 
материјале и технике 
(цртање, сликање, 
вајање) визуелних 
уметности. 
-уочава и описује 
различите облике у 
природи. 
-описује свиј рад и 
радове других (нпр. 
Исказује утисак). 

-пореди утисак који 
на њега/њ 
уостављају 
различите врсте 
облика; 
-гради облике 
различитих 
вредности 
комбинујући 
материјал,угао и 
притисак 
прибора/материјала 
 

-гради облике 
различитих 
вредности 
комбинујући 
материјал,угао и 
притисак 
прибора/материјала 
-црта разноврсним 
прибором и 
материјалом 
изражавајући 
замисли, машту, 
утиске и памћење 
опаженог; 
-искаже своје 
мишљење о томе 
како је развој 
цивилизације утицао 
на развој уметности; 

-користи одабране 
саджаје као подстицај за 
стварање оригиналних 
цртежа; 
-црта разноврсним 
прибором и материјалом 
изражавајући замисли, 
машту, утиске и памћење 
опаженог; 
-разматра, у групи,како је 
учио/ла о изражајним 
својствима линија,облика 
и где се та знања 
примењују; 

Ликовна тема: Споразумевање 

-тумачи једноставне 
визуелне 
информације 

-пореди различите 
врсте 
комуницирања од 
праисторије до 
данас; 
-објасни зашто је 
наслеђе важно; 

-обликује убедљиву 
поруку примењујући 
знања о ритму, 
линији, облику и 
материјалу; 
 

-обликује убедљиву 
поруку примењујући 
знања о ритму, линији, 
облику и материјалу; 
-изрази исту поруку 
писаном, вербалном, 
невербалном и 
визуелном 
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комуникацијом; 

Шести разред 

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Ликовна тема: Боја 

– опише свој рад, 
естетски доживљај 
простора, дизајна и 
уметничких дела; 
– користи изражајна 
својства боја у 
ликовном раду и 
свакодневном 
животу; 
 

– користи изражајна 
својства боја у 
ликовном раду и 
свакодневном 
животу; 
-образлаже свој рад 
и радове других 
(исказује утисак) 
– повезује 
карактеристичан 
експонат и 
одговарајући музеј; 

– идентификује теме 
у одабраним 
уметничким делима 
и циљеве 
једноставних 
визуелних порука 
– обликује, 
самостално, или у 
сарадњи са другима, 
употребне предмете 
од материјала за 
рециклажу; 
-наслика реалне 
облике у простору 
самостално 
мешајући боје да би 
добио/ла жељени 
тон; 

– разматра са другима 
шта и како је учио и где та 
знања може применити. 
-наслика реалне облике у 
простору самостално 
мешајући боје да би 
добио/ла жељени тон; 
– користи одабране 
информације као 
подстицај за стваралачки 
рад; 

Ликовна тема: Комуникација 

-тумачи једноставне 
визуелне 
информације; 
 -пореди различите 
врсте комуницирања 
од праисторије до 
данас; 

– изрази своје 
замисли и позитивне 
поруке одабраном 
ликовном техником; 

– идентификује теме 
у одабраним 
уметничким делима 
и циљеве 
једноставних 
визуелних порука 

-изрази исту поруку 
писаном,вербалном,неве
рбалном и визуелном 
комуникацијом; 
 
-искаже своје мишљење о 
томе како је развој 
цивилизације утицао на 
развој уметности; 

Ликовна тема: Текстуре 

-разликује и користи 
(у свом раду 
различите медије, 
материјале и 
технике (цртање, 
сликање, вајање) 
визуелних 
уметности. 
-уочава и описује 
различите текстуре у 
природи. 
 

 
– користи изражајна 
својства текстура у 
ликовном раду и 
свакодневном 
животу; 
-образлаже свој рад 
и радове других 
(исказује утисак) 
 

– прави разноврсне 
текстуре на 
подлогама, 
облицима или у 
апликатив  
 

-Обликује препознатљиве 
тродимензионалне 
облике одабраним 
материјалом и 
поступком; 
ном програму 

Ликовна тема: Уображиља 

-тумачи једноставне 
визуелне 
информације; 

-изрази исту поруку 
писаном, 
вербалном, 

-изрази исту поруку 
писаном, 
вербалном, 

-гради апстрактне и/или 
фантастичне облике 
користећи одабране 
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-објасни зашто је 
наслеђе важно;  

невербалном и 
визуелном 
комуникацијом; 

невербалном и 
визуелном 
комуникацијом; 
-црта разноврсним 
прибором и 
материјалом 
изражавајући 
замисли, машту. 

садржаје као подстицај за 
стваралачки рад; 

Ликовна тема: Простор 

– обликује, 
самостално, или у 
сарадњи са другима, 
употребне предмете 
од материјала за 
рециклажу; 

– обликује, 
самостално, или у 
сарадњи са другима, 
употребне предмете 
од материјала за 
рециклажу; 

-прикупља 
информације, 
фотографише рад у 
групи ,организује 
изложбу. 

-прикупља информације, 
фотографише рад у групи 
,организује изложбу. 

Седми разред 

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Ликовна тема: Композиција и простор 

традиционалне 
технике и одабрана 
савремена користи 
средства за ликовна 
истраживања; 
 

-изражава 
одабраним 
ликовним 
елементима, 
емоције, стање или 
имагинацију 

обликује 
композиције 
примењујући 
основна знања о 
пропорцијама и 
перспективи; 
 

користи, сам или у 
сарадњи са другима, 
одабране изворе, 
податке и информације  
као подстицај за 
стваралачки рад; 
разговара о одабраним 
идејама, темама или 
мотивима у уметничким 
остварењима различитих 
култура и епоха; 

Ликовна тема: Комуникација 

-тумачи једноставне 
визуелне 
информације; 
 -пореди различите 
врсте комуницирања 
од праисторије до 
данас; 

– изрази своје 
замисли и позитивне 
поруке одабраном 
ликовном техником; 
 

– идентификује теме 
у одабраним 
уметничким делима 
и циљеве 
једноставних 
визуелних порука 

-користи, сам или у 
сарадњи са другима, 
одабране изворе, 
податке и информације  
као подстицај за 
стваралачки рад;  
разговара о одабраним 
идејама, темама или 
мотивима у уметничким 
остварењима различитих 
култура и епоха; 

Ликовна тема: Уметност око нас 

-познаје места и 
изворе где може да 
прошири своја 
знања везана за 
визуелне уметности 
(нпр. музеј, галерија, 
атеље, уметничка 

-лоцира одабрана 
уметничка дела у 
историјски и 
друштвени контекст; 

-лоцира одабрана 
уметничка дела у 
историјски и 
друштвени контекст;  
 -разматра своја 
интересовања и 
могућности у односу 

предлаже идеје за 
уметничку рециклажу, 
хуманитарне акције кроз 
ликовно стваралаштво 
или обилазак места и 
установа културе; 
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радионица); на занимања у 
визуелним 
уметностима. 

Осми разред 

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Ликовна тема: Композиција 

користи 
традиционалне 
технике и одабрана 
савремена средства 
за ликовна 
истраживања; 

обликује 
композиције 
примењујући 
основна знања о 
пропорцијама и 
перспективи; 
разговара о 
одабраним идејама, 
темама или 
мотивима у 
уметничким делима. 

-изражава, 
одабраним 
ликовним 
елементима, 
емоције, стање или 
имагинацију; 
-разговара о 
одабраним идејама, 
темама или 
мотивима у 
уметничким 
остварењима 
различитих култура 
и епоха; 

-Примењује знања о 
елементима и 
принципима 
компоновања у 
стваралачком раду и 
свакодневном животу. 
- бира одговарајући 
прибор, материјал, 
технику, уређај и 
апликациони  програм за 
изражавање идеја, 
имагинације, емоција, 
ликовног проблема, 
ставова и порука. 

Ликовна тема: Наслеђе 

уважава себе и друге 
када снима, 
обрађује и учествује 
у заједничком 
креативном раду 
који обједињује 
различите уметности 
и/или уметност и 
технологију;  
 

разговара о 
одабраним идејама, 
темама или 
мотивима у 
уметничким 
остварењима 
различитих култура 
и епоха; 
 

користи, сам или у 
сарадњи са другима, 
одабране изворе, 
податке и 
информације  као 
подстицај за 
стваралачки рад;  
разговара о 
одабраним идејама, 
темама или 
мотивима у 
уметничким 
остварењима 
различитих култура 
и епоха; 
 

прави, самостално или у 
тиму, презентације о 
одабраним  темама 
повезујући кључне 
текстуалне податке и 
визуелне информације; 
разговара о одабраним 
идејама, темама или 
мотивима у уметничким 
остварењима различитих 
култура и епоха; 
 

Ликовна тема: Комуникација 

представља своје и 
радове других, 
кратко, 
аргументовано и 
афирмативно;  
-тумачи једноставне 
визуелне 
информације; 
 

представља своје и 
радове других, 
кратко, 
аргументовано и 
афирмативно;  
 

-прави презентације 
усклађујући слику и 
текст и приказујући 
кљућне податке и 
визуелне 
информације. 
разговара о 
одабраним идејама, 
темама или 
мотивима у 
уметничким делима. 
предлаже идеје за 

- учествује у заједничком 
креативном раду који 
обједињује различите 
уметности и/или 
уметност и технологију; 
прави, самостално или у 
тиму, презентације о 
одабраним  темама 
повезујући кључне 
текстуалне податке и 
визуелне информације; 
предлаже идеје за 
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уметничку 
рециклажу, 
хуманитарне акције 
кроз ликовно 
стваралаштво или 
обилазак места и 
установа културе; 

уметничку рециклажу, 
хуманитарне акције кроз 
ликовно стваралаштво 
или обилазак места и 
установа културе; 

Вредновање ученика са тешкоћама у развоју 

Елементи вредновања: 

а) Однос према раду 

б) Праћење постављених задатака 

в) Уважавање других ученика и наставника, праћење правила понашања на часу, 
доношење прибора за рад. 

Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању. 

Оцењивање практичног рада 

Оцењивање се врши бројчано и дели се према ликовним подручјима рада: цртање, 
сликање, тродимензионално обликовање, графичко обликовање и разумевање основних 
ликовних односа унутар ликовно-уметничких дела и ликовног рада ученика. 

Оцењује се бројчано оценама: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2), 
недовољан (1). 

Елементи вредновања ликовног рада: 

а) Оригиналност 

б) Праћење ликовног задатка 

в) Техничка реализација задатка 

Ученик/ученица ће за следећа постигнућа бити оцењен/а оценом: 

Одличан (5): 

а) Ученица/ученик је јединствено, непоновљиво и истражујући применила/о садржај 
рада. 

б) Ученица/ученик је самостално пратила/о ликовни садржај рада и богатим се 
ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом и испратила/о га је у 
целости. 

в) Ученица/ученик је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком, 
темпером, колаж-папиром, графичким техникама) високом спретношћу и доследношћу. 

Врло добар (4): 

а) Ученица/ученик је применила/о садржај рада с мање индивидуалног истраживања. 

б) Ученица/ученик је уз делимичну самосталност  пратила/о ликовни садржај рада и 
једноставним се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом или га 
није пратила у целости. 
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в) Ученица/ученик је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком, 
темпером, колаж-папиром, графичким техникама)  спретно и доследно. 

Добар (3): 

а) Ученица/ученик је применила/о садржај рада без  индивидуалног истраживања. 

б) Ученица/ученик је уз подстицај  пратила/о ликовни садржај рада и штурим се 
ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом  те није пратила/о 
ликовни садржај рада. 

в) Ученица/ученик ни је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. 
оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама)  доследно него површно. 

Довољан (2): 

а) Ученица/ученик уопште није истраживала унутар ликовног задатка и ликовне 
композиције. 

б) Ученица/ученик ни  уз подстицај  није пратила/о ликовни садржај рада и веома 
штурим се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом. 

в) Ученица/ученик ни је пратила/о нити применила/о одређене технике рада (нпр. 
оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама). 

Недовољан (1): 

а) Ученица/ученик није урадио рад, а био је присутан на настави. 

б) Ученица/ученик одбија да изврши ликовни задатак упркос подстицају од стране 
наставника. 

в) Ученица/ученик не жели радити ни са школским прибором  

Таленат, посебно се не оцењује. Оцењивање ученика обавља се полазећи од његових 
способности, степена спретности и умешности. Присутан је дакле индивидуални приступ 
сваком ученику. Уколико ученик нема развијене посебне способности, као и код  даровитих 
ученика, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на 
сопствена претходна постигнућа, могућности и ангажовање. На почетку рада у одељењу 
наставник процењује ниво сваког ученика и посматра напредак ученика током школске 
године. 

Стручно веће наставника предмета из области рада ликовне културе је у целости 
сагласно са критеријумом оцењивања који је дефинисан и усклађен са Правилником о 
оцењивању ученика 

Сви родитељи који желе могу заказати разговор са предметним наставником, уз 
претходну најаву и договор. 

8. Физичко васпитање 

Наставници: Сања Миросављевић, Милош Ћирковић, Драган Вељковић. 

Оценом се изражава: 

1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, 
достизање исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма 
предмета; 
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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. 

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 захтевима. 

Минимални образовни захтеви 

Атлетика: Минимални образовни захтеви Приказ технике трчања; приказ технике 
скока у даљ” ,бацање лоптице од 200гр (дечаци кугла 3кг девојчице 2кг), Високи и ниски 
старт (приказ технике), штафета-приказ технике., ниска греда (комбинација вежби). 

 Вежбе на справама и тлу  - комбинације вежби: на тлу. комбинације вежби колут 
напред и назад, мост из лежања и свећа.  

-Рукомет (вођење лоте кроз ходање и трчање јачом и слабијом руком,додавање, скок 
шут и финта, седмерац) 

-Кошарка (вођење лопте кроз ходање и трчање, додавање лоте, двокорак у шут на 
кош), 
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-Одбојка ( одбијање лопте прстима и чекићем, сервис ,,школски,, и 
,,горњи,,сервис,игра у паровима и тројкама, игра преко мреже, техника блока.   

- плесови (Моравац, Енглески валцер) 

-.вијача (поскоци и скокови кроз трчање) 

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, , ниска греда 

• Плес, Ритмичка гимнастика, Стони тенис 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 ИГРЕ ученик/ 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 ИГРЕ ученик/ 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. 
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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 
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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", бр. 82/2015 од 28.9.2015. године, а ступио је на снагу 6.10.2015. 

9. Биологија 

Стручно веће – наставници: Зорица Поповић и Светлана Јакшић 

Критеријуми оцењивања урађени су у складу са циљевима и исходима прописаних 
Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – 
образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.  

Оствареност исхода се оцењује кроз: 

1. Усмену проверу 

2. Писмену проверу 

3. Друге активности 

Оцена се изводи на основу утврђеног процента остварености очекиваних исхода у 
области која се прoцењује (наставна област/тема) уз посебан осврт на члан 6. из 
Правилника. Пре провере знања наставник ученицима указује које исходе је потребно 
остварити у оквиру одређене области за конкретну оцену. Оцена је јавна и даје се уз 
образложење и препоруку за даљи рад. Оцена се бележи у педагошку свеску и уноси у 
дневник. Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима 
ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године, одговори ученика 
се евидентирају (педагошка свеска и Ес дневник). 

Члан 6, Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 

Oцeну oдличaн (5) дoбиja учeник кojи: 

• у потпуности показује способност примене знања из тема наслеђивање и 
еволуције, јединство грађе и функције као основа живота, порекло и разноврсност 
живота, живот у екосистему и човек и здравље 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. 

Oцeну врлo дoбaр (4) дoбиja учeник кojи: 
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• у великој мери показује способност примене знања из тема наслеђивање и 
еволуције, јединство грађе и функције као основа живота, порекло и разноврсност 
живота, живот у екосистему и човек и здравље, 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. 

Oцeну дoбaр (3) дoбиja учeник кojи: 

• у довољној мери показује способност употребе информација из тема наслеђивање 
и еволуције, јединство грађе и функције као основа живота, порекло и разноврсност 
живота, живот у екосистему и човек и здравље у новим ситуацијама;  

• у знатној мери логички пoвeзуje чињенице 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. 

Oцeну дoвoљaн (2) дoбиja учeник кojи: 

• чија знања, која је остварио из тема наслеђивање и еволуције, јединство грађе и 
функције као основа живота, порекло и разноврсност живота, живот у екосистему и човек 
и здравље 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. 

Нeдoвoљaн (1) дoбиja учeник кojи: 

• знања која је остварио из тема наслеђивање и еволуције, јединство грађе и 
функције као основа живота, порекло и разноврсност живота, живот у екосистему и човек 
и здравље 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.  

Пре оцењивања, ученици су упознати са бодовном скалом на основу које се оцењују. 
Скала је представљена на табли и/или на тесту.  

Скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је 
следећа: 

80% - 100% одличан (5) 

60% - 79% врло добар (4) 

40%  - 59% добар (3)  

20%  - 39% довољан (2) 
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0 %   - 19% недовољан (1) 

Иницијални тест- обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. 
Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређених области, које су 
од значаја за предмет. Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за 
планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. Резултати се бележе у 
педагошку свеску наставника и у ЕсДневник као активност. Након иницијалног теста 
наставник на одељењском већу представља анализу добијених резултата.  

Начин и поступак оцењивања 

Ученик се оцењује најмање 4 пута у полугодишту. Ученик у току часа може да буде само 
једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа.  

Ученици се оцењују: 

1) усмено - обавља се у току оба полугодишта. Најмање једна оцена треба да буде на 
основу усмене провере постигнућа ученика. Ученик може бити оцењен савког часа током 
сваког дела часа (уводног, главног и завршног) и на свим типовима часа (обрада, 
утврђивање и систематизација). Усмена провера се не мора најавити. Оцењивање је 
континуирано током читаве школске године. Сваки ученик има право на извињење 
(уколико је био болестан или из других оправданих разлога) једном током полугодишта и 
то пре почетка часа како би био поштеђен испитивања на том часу.  

2) писмено- провера до 15 минута може да се обави и без најаве и оцена се уписује у 
педагошку свеску и Есдневник кроз одређену активност (одређени смајли). Ове оцене могу 
се узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене ученика а у најбољем интересу 
ученика. Распоред контролних вежби и провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и 
објављује за свако одељење на огласној табли школе и на сајту школе. Наставник 
обавештава ученике о садржајима који ће се писмено проверавати најкасније 5 дана пре 
провере.  

3) на основу активности на часу - наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи 
податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током 
године, одговори ученика се евидентирају (педагошка свеска и ес-дневник). 

•  ангажовање на часу и самосталност ученика - Ангажовање подразумева да ученик 
учествује у разговору на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања, 
иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође 
се вреднују кроз активност. Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током 
целе школске године. Ученик добија повратну информацију у вези са својим 
ангажовањем: плус у педагошкој свесци, зелени смајли…  Оцена из активности може бити 
од значаја и за општи успех ученика, најчешће у његову корист.  

4) на основу рада на пројекту – вреднује се активност и ангажовање током рада на 
пројекту, знања које је ученик стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање 
резултата рада. Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски 
рад ученика. У формирању коначне оцене из пројекта улази и тзв. вршњачко оцењивање 
које подразумева попуњавање анкете од стране сваког ученика у којој се износи мишљење 
о споственом раду и раду других ученика у групи. Наставник јасно дефинише и упознаје 
ученике са елементима за вредновање пројекта, групног рада и индивидуалног рада у 
оквиру групе. Пројекат може подразумевати и индивидуални рад када ученик самостално 
израђује одређену практичну вежбу и презентује свој рад писмено и/или усмено. Такође, 
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ученик може добити задатак да самостално изради одређену презентацију или плакат на 
задату тему. Овакве самосталне ученичке активности се вреднују зеленим смајлићима. 
Када ученик сакупи 3 зелена смајлића за индивидуалан рад у једном полугодишту може 
бити оцењен оценом 5. 

5) на основу реализације домаћих задатака - наставник у поступку оцењивања 
прикупља и бележи реализацију и оперативност у изради домаћих задатака. Наставник 
јасно дефинише и упознаје ученике са елементима за вредновање домаћег задатка 
(педагошка свеска и ес-дневник). У оквиру једне теме сви урађени домаћи задаци могу 
донети једног зеленог смајлија или неурађени црвеног. Сваки неурађени домаћи задатак, 
задат за одређени час се може поправити у току обраде те теме, по преласку на следећу 
тему домаћи задатак се води као неурађен. 

6) друге активности – практични рад, излагање и представљање (радова, истраживања, 
модела, цртежа, постера...), учешће у дебати и дискусији, писање есеја, домаћих задатака, 
учешће у групном раду и раду на пројектима….. 

• излагање и представљање радова, истраживања, модела, цртежа, постера...– 
вреднује се: самосталност, оригиналност, прегледност, уредност, изражајност и јасноћа 
при презентовању….. 

• учешће у дебати и дискусији – вреднује се:  оствареност исхода, аргументовано 
заступање ставова, поштовање саговорника, разликује чињеницу од мишљења…. 

• писање есеја – вреднује се: оствареност исхода, правопис, оригиналност, 
поштовање техничких захтева, поштовање задатих рокова.. 

Формативно оцењивање подразумева редовно праћење и процену напредовања у 
остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања, као и праћење 
владања ученика. 

Формативно оцењивање садржи: 

1. повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа 
и ангажовања  

2. предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа ученика, 
процена њихове делотворности 

3. јасне и конкретне препоруке за даље напредовање. 

Формативне оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника (редовно 
праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин 
остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику 
битни за праћење) 

Закључна оцена  

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 
појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у складу са 
законом. 

Закључна оцена за успех  не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане 
у дневник, добијене било којом техником провере знања. 

Закључна оцена за успех не може да буде мања од: 

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 
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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 на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 
аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

Ако одељењско веће не прихвати образложени предлог закључне оцене предметног 
наставника, нову оцену утврђује одељењско веће гласањем. 

Закључна оцена за успех не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане 
у дневник, добијене било којом техником провере знања. 

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. 

Табела по наставним темама, шта је то што ученик у односу на утврђене исходе треба 
да зна за одређену оцену. 

Пети разред 

Оцена Садржај 

НАСТАВНА ТЕМА: Порекло и разноврсност живог света 

ДОВОЉАН - (2) • зна дефиницију биологије као науке, уме да наведе карактеристике живих 
бића, разликује живу и неживу природу, препознаје основни лабораторијски 
прибор, зна да користи лупу, црта и пише  
• уме да наведе називе 5 царстава и типичне представнике истих, зна да су 
најситнија жива бића изграђена од једне ћелије, зна да је ћелија најмања 
јединица грађе свих вишећелијских организама, зна основне делове ћелије.  
• зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека, познаје 
основну организацују органа у којима се одвијају животни процеси. 

ДОБАР - (3) • разуме поделу биологије на биолошке дисциплине, примењује 
критеријуме за разликовање живог од неживог, разуме значај 
експеримента.  
• разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од 
функције коју обављају у вишећелијском организму, зна улогу појединих 
делова ћелије, разуме разлику између биљне и животињске ћелије, разуме 
нивое организације јединке ( зна да се ћелије групишу у ткива, да ткива 
изграђују органе ...).  
• разуме да је за живот потребна енергија коју организми обезбеђују 
исхраном, разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића 
(дисање, растење, размножавање...), разуме да у процесу фотосинтезе 
биљке производе храну. 

ВРЛО ДОБАР - 
(4) 

• разуме везу биологије и примењених биолошких наука (медицине, 
ветерине, фармације ...), уме самостално да одреди увећање лупе. -познаје 
критеријуме по којима се царства међусобно разликују на основу њихових 
својстава.  
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Оцена Садржај 

• разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се 
разграђују при чему се ослобађа енергија и да се тај процес зове дисање. 

ОДЛИЧАН - (5) • показује веће интересовање, поставља питања, наводи своје примере, 
уопштава, примењује методе за упознавање природе.  
• примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 
случајевима ( нпр. делови организма, плодови). 

НАСТАВНА ТЕМА: Јединство грађе и функције као основа живота 

ДОВОЉАН - (2)  разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте, зна основне појмове 
о процесима размножавања, зна да свака ћелија у организму садржи 
генетички материјал, зна како делују гени и да се стечене особине не 
наслеђују. 

 ДОБАР - (3) разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања, разуме 
механизам настанка зигота, разуме зашто потомци личе на родитеље и 
њихове претке, али нису идентични са њима. 

ВРЛО ДОБАР - 
(4) 

зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина, 
прикупља податке о варијабилности организама унутар једне врсте, 
табеларно и графички их представља и изводи једноставне закључке 

ОДЛИЧАН - (5) разуме како настају нове врсте, уме да објасни и наводи примере за 
варијабилност, мутације, модификације, мимикрију 

НАСТАВНА ТЕМА: Наслеђивање и еволуција 

ДОВОЉАН - (2)  

разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте, зна основне појмове 
о процесима размножавања, зна да свака ћелија у организму садржи 
генетички материјал, зна како делују гени и да се стечене особине не 
наслеђују. 

ДОБАР - (3) 
разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања, разуме 
механизам настанка зигота, разуме зашто потомци личе на родитеље и 
њихове претке, али нису идентични са њима. 

ВРЛО ДОБАР - 
(4) 

зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина, 
прикупља податке о варијабилности организама унутар једне врсте, 
табеларно и графички их представља и изводи једноставне закључке 

ОДЛИЧАН - (5) 
разуме како настају нове врсте, уме да објасни и наводи примере за 
варијабилност, мутације, модификације, мимикрију 

НАСТАВНА ТЕМА: Живот у екосистему 

ДОВОЉАН - (2)  
препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште, 
животна заједница), препознаје утицаје појединих неживих и живих фактора 
на организме и популације, уочава разноликост екосистема на Земљи. 

ДОБАР - (3) 

зна да објасни основне прилагођености живих организама на живот у 
ваздушној, воденој и земљишној средини, разуме значај природних добара 
у заштити природе (националних паркова, природних резервата, ботаничких 
башта, зоо-вртова) 

ВРЛО ДОБАР - 
(4) 

разуме последице загађења воде, ваздуха и земљишта, као и значај очувања 
природних ресурса и уштеде енергије, разуме да су биљке значајне за 
исхрану и здравље људи због свог састава ( шећера, уља, витамина ...) 

ОДЛИЧАН - (5) 
разуме утицај човека на биосферу, илуструје примерима деловање људи на 
животну средину и процењује последице таквих дејстава 

НАСТАВНА ТЕМА:  Човек и здравље 

ДОВОЉАН - (2)  

познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне, познаје 
основне принципе здраве исхране, зна да болести зависности ( претерана 
употреба дувана, алкохола и дрога) неповољно утичу на укупан квалитет 
живота и зна коме може да се обрати за помоћ ( институцијама и 
стручњацима). 
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ДОБАР - (3) 
разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних 
намирница, зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка 
активност и поштовање биолошких ритмова ( сна, одмора). 

ВРЛО ДОБАР - 
(4) 

идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да 
процени сопствене животне навике и избегава ризична понашања. 

ОДЛИЧАН - (5) 
познаје узроке и физиолошке последице заразних болести, познаје главне 
компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

Шести разред 

Оцена Садржај 

НАСТАВНА ТЕМА:  Јединство грађе и функције као основа живота 

ДОВОЉАН - (2)  
зна да су организми изграђени од ћелија и основне делове ћелије,као и 
основне органе биљака, животиња и човека. 

ДОБАР - (3) 

зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, 
животиња и човека, идентификује основне прилагођености спољашње 
грађе живих бића на услове животне средине, укључујући и разлике 
између биљне и животињске ћелије. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 
познаје основну грађу органа биљака , животиња и човека и објасни 
њихову улогу, као и улоге неких органела у ћелији. 

ОДЛИЧАН - (5) 
разуме положај органа биљака, животиња и човека и повезује их са 
њиховом улогом у организму. -уме да осмисли једноставан протокол 
прикупљања података и формулар за упис резултата. 

НАСТАВНА ТЕМА: Живот у екосистему 

ДОВОЉАН - (2)  
препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште, 
животна заједница), препознаје утицаје појединих неживих и живих 
фактора на организме и популације. 

 ДОБАР - (3) 
зна да објасни разлике између еколошких појмова: животна средина, 
станиште, популација, биоценоза и типове еколошких фактора 

ВРЛО ДОБАР - (4) 
разуме разноврсност односа организама у популацији и биоценози, као и 
утицаје еколошких фактора на њих 

ОДЛИЧАН - (5) 
разуме утицај човека на биосферу, илуструје примерима деловање људи 
на животну средину и процењује последице таквих дејстава, као и његов 
утицај на односе организама у популацији и биоценози. 

НАСТАВНА ТЕМА: Наслеђивање и еволуција 

ДОВОЉАН - (2)  

разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте, да објасни појам 
наслеђивања, зна основне појмове о процесима размножавања, зна да 
свака ћелија у организму садржи генетички материјал, зна како делују гени 
и да се стечене особине не наслеђују 

ДОБАР - (3) 

разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања, 
разуме механизам настанка зигота, разуме зашто потомци личе на 
родитеље и њихове претке, али нису идентични са њима, као и разлике 
између полних и телесних ћелија. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и 
средина, прикупља податке о варијабилности организама унутар једне 
врсте, табеларно и графички их представља и изводи једноставне 
закључке 

ОДЛИЧАН - (5) 
разуме како настају нове врсте, уме да објасни и наводи примере за 
варијабилност, и објасни значај природне и вештачке селекције. 

НАСТАВНА ТЕМА: Порекло и разноврсност живог света 

ДОВОЉАН - (2)  уме да наведе карактеристике живих бића, разликује живу и неживу 
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природу, препознаје основни лабораторијски прибор, зна да користи лупу, 
црта и пише  
 зна да су најситнија жива бића изграђена од једне ћелије, зна да је ћелија 
најмања јединица грађе свих вишећелијских организама, зна основне 
делове ћелије.  
зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека, познаје 
основну организацују органа у којима се одвијају животни процеси и да 
објасни појам еволуције. 

ДОБАР - (3) 

примењује критеријуме за разликовање живог од неживог, разуме значај 
експеримента.  
разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од 
функције коју обављају у вишећелијском организму, зна улогу 6 појединих 
делова ћелије, разуме разлику између биљне и животињске ћелије, 
разуме нивое организације јединке ( зна да се ћелије групишу у ткива, да 
ткива изграђују органе ...), да објасни појам варијабилности у оквиру врсте.  
разуме да је за живот потребна енергија коју организми обезбеђују 
исхраном, разуме да су поједини процеси заједнички за сва жива бића 
(дисање, растење, размножавање ...), разуме да у процесу фотосинтезе 
биљке производе храну. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

разуме везу биологије и примењених биолошких наука (медицине, 
ветерине, фармације ...).  
Уме да објасни појам еволуције и основне факторе који доводе до ње.  
разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се 
разграђују при чему се ослобађа енергија и да се тај процес зове дисање. 

ОДЛИЧАН - (5) 

показује веће интересовање, поставља питања, наводи своје примере, 
уопштава, примењује методе за упознавање природе.  
примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 
случајевима ( нпр. делови организма, плодови) 

НАСТАВНА ТЕМА:  Човек и здравље 

ДОВОЉАН - (2)  

познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне, познаје 
основне принципе здраве исхране, зна основне изазиваче болести и како 
неповољно утичу на укупан квалитет живота и зна коме може да се обрати 
за помоћ ( институцијама и стручњацима). 

ДОБАР - (3) 
разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних 
намирница, зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка 
активност и поштовање биолошких ритмова ( сна, одмора). 

ВРЛО ДОБАР - (4) 
идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да 
процени сопствене животне навике и избегава ризична понашања. 

ОДЛИЧАН - (5) 
познаје узроке и физиолошке последице заразних болести, познаје главне 
компоненте намирница и њихову хранљиву вредност 

Седми разред 

оцена садржај 

НАСТАВНА ТЕМА:  Наслеђивање и еволуција  

ДОВОЉАН - (2)  

зна да свака ћелија у организму садржи генетички материјал 
разликује ћелије прокарија и еукарија  
уме да наброји и опише делове једра -зна за појам и основну улогу 
хромозома  
зна за улогу Грегора Мендела у зачетку генетике -израчунава вероватноћу 
наслеђивања пола код људи 
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ДОБАР - (3) 

уочава и наводи сличности и разлике између биљних и животињских  
ћелија  
уме да одреди везу између гена и хромозома  
разликује телесне хромозоме од полних хромозома -разуме механизам 
настанка зигота  
разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису 
идентични са њима  
разуме начине настајања грешака у генетичком материјалу  
зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и 
средина 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

уме да објасни појам кариотип и кариограм  
уме да објасни промене на хромозомима током ћелијске деобе и да 
разликује појмове: хомологни хромозоми и хроматиде  
уме да објасни грађу гена, као фактора наслеђивања  
разуме да полне ћелије настају од посебних ћелија у организму  
повезује фазе ћелијског циклуса са променама наследног материјала  
графички приказује испољавање болести кроз рецесивне алеле  
шематски приказује и објашњава наслеђивање пола код људи 

ОДЛИЧАН - (5) 

уме да објасни ћелијски метаболизам  
упоређује хромозоме прокарија и еукарија  
сагледава разлике између митозе и мејозе и њихову улогу у развићу и 
размножавању вишећелијских организама  
уме да шематски прикаже и објасни три Менделова правила  
аргументује везу између наследних болести и утицаја животне средине  
графички приказује испољавање болести кроз рецесивне алеле 

НАСТАВНА ТЕМА: Јединство грађе и функције као основа живота 

ДОВОЉАН - (2)  

 разликује симетрију тела животиња  
уме да разликује и објасни животне форме гљива  
разликује типове стабала код васкуларних биљака  
зна да је ћелија најмања јединица грађе и функције свих вишећелијских 
организама  
разликује начине размножавања биљака (бесполно, полно, вегетативно)  
уме да повеже раст биљке с клијањем семена и развојем биљних ткива  
наводи врсте телесног покривача код животиња  
уме да објасни резлике између спољашњег и унутрашњег скелета 
животиња  
уме да наведе и објасни грађу нервног система код различитих група 
животиња -наводи начине пријема и реаговања животиња на дражи из 
спољашње средине  
разуме значај процеса исхране у обезбеђивању енергије за све животне 
процесе  
уме да објасни основне улоге крви  
наводи органе за излучивање код човека и разуме њихову основну 8 улогу  
разликује бесполно и полно размножавање животиња 

 ДОБАР - (3) 

уочава везу између симетрије, цефализације и сегментације организама 
 разликује критеријуме за груписање једноћелијских протиста  
разуме значај гљива за природу и човека -уме да објасни рад стоминог 
апарата  
уочава сличности и разлике између биљних ткива,  
уме да нацрта и обележи попречни пресек листа  
објашњава начине размножавања биљака без семена и биљака са 
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семеном  
наводи примере покрета биљака  
објашњава састав телесног покривача код животиња  
упоређује типове скелета код бескичмењака и кичмењака  
објашњава начине пријема и реаговања животиња на дражи из спољашње 
средине  
упоређује грађу и функцију различитих чула животиња  
објашњава грађу нервног система код различитих група животиња  
уочава разлике у начину исхране и грађи система органа за варење код 
животиња  
уме да објасни значај процеса дисања у обезбеђивању енергије за све 
животне процесе  
уме да објасни и шематски прикаже отворен и затворен крвни систем  
наводи грађу и функцију система органа за излучивање код бескичмењака 
и кичмењака  
објашњава разлику између спољашњег и унутрашњег оплођења 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

разуме значај изгледа тела животиња у таксономији  
објашњава сличности и разлике у грађи и начину живота једноћелијских 
протиста  
уочава повезаност алге и гљиве у форми лишаја  
уме да објасни повезаност грађе и функције биљних органа  
описује прилагођености биљака за боље расејавање семена  
разуме значај пупољака за развој биљке  
уме да повеже грађу и улогу рожних творевина  
објашњава састав костију кичмењака  
наводи особине и типове мишића код одређених група животиња  
упоређује грађу и функцију различитих чула животиња  
уме да објасни грађу и функцију нервне ћелије и нервног ткива  
уочава разлику у начину дисања и у грађи система органа за дисање код 
животиња  
упоређује грађу и улогу крвних ћелија  
разуме процес стварања мокраће  
наводи начине размножавања код бескичмењака и кичмењака 

ОДЛИЧАН - (5) 

препознаје и објашњава чланковитост у биљном царству  
повезује знања из биологије и математике израдом адекватних задатака  
припрема и поставља оглед за узгајање инфузорија  
уме да одреди положај гљива и лишајева на дрвету живота  
 шематски приказује и објашњава значај исхране, дисања и излучивања 
код биљака  
упоређује животне циклусе различитих група биљака  
упоређује грађу и функцију творних и трајних ткива  
упоређује телесне омотаче и њихове улоге код различитих група 
животиња  
уочава и објашњава повезаност грађе и функције локомоторног система  
уме да објасни на примеру рефлексну реакцију код човека  
разуме правила трансфузије крви у АБО и Rh- фактор систему  
објашњава значај пречишћавања крви  
разликује и упоређује начине размножавања код бескичмењака и 
кичмењака 

НАСТАВНА ТЕМА:Порекло и разноврсност живог света  

ДОВОЉАН - (2)  -Уме да наведе карактеристике живих бића, препознаје лабораторијски 
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прибор, зна да користи лупу и микроскоп.  
Зна да се жива бића састоје из ћелија и основну грађу ћелије, зна основне 
разлике између биљне и животињске ћелије.  
 Познаје основну грађу биљака, животиња и човека, основну организацију 
и улогу биљних и животињских органа. 

ДОБАР - (3) 

 Разуме да постоје разлике у грађи ћелија у зависности од њихове 
функције, познаје најважније органеле и њихове улоге, зна разлике између 
биљне и животињске ћелије, познаје нивое организације вишећелијског 
организма, зна шта је наследни материјал и његову улогу.  
Примењује основне лабораторијске методе, посматрање ћелија 
микроскопом.  
Познаје животне процесе : исхрану, дисање, излучивање, транспорт 
материја, размножавање код биљака и животиња и најважније органе који 
обављају те функције.  
Разуме значај дисања, исхране и излучивања.  
Разликује полно од бесполног размножавања. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

уме да објасни појам еволуције и основне факторе који доводе до ње.  
Разуме да се у ћелијама разлажу сложене материје при чему настаје 
енергија.  
Разуме везу између биологије и појединих биолошких дисциплина 

ОДЛИЧАН - (5) 

Примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 
случајевима.  
Разуме повезаност појединих животних процеса: дисања, исхране, 
излучивања.  
Разуме појам еволуције и како се организми прилагођавају на одређене 
услове живота.  
Показује веће интересовање, поставља питања, наводи примере, 
примењује методе за упознавање природе 

НАСТАВНА ТЕМА: Живот у екосистему 

ДОВОЉАН - (2)  

Примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним 
случајевима.  
Разуме повезаност појединих животних процеса: дисања, исхране, 
излучивања.  
Разуме појам еволуције и како се организми прилагођавају на одређене 
услове живота.  
Показује веће интересовање, поставља питања, наводи примере, 
примењује методе за упознавање природе 

ДОБАР - (3) 

разуме значење основних еколошких појмова (животна средина, станиште, 
животна заједница, популација, еколошка ниша, екосистем, 
биодиверзитет, биосфера).  
Описује значај биодиверзитета и властите одговорности за његову 
заштиту.  
Разуме значај мера заштите животне средине из аспекта одрживог развоја.  
Зна основне односе међу члановима екосистема.  
Зна типичне екосистеме у Србији. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

Описује основне односе међу члановима екосистема и објашњава како 
делови екосистема утичу једни на друге.  
Увиђа значај циклуса кружења најважнијих елемената у екосистему.  
Разликује типичне екосистеме и њихове најважније представнике у Србији 
(биодиверзитет Србије).  
Успоставља везу између узрока и последица штетног дејства загађујућих 
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супстанци на живи свет и животну средину. 

ОДЛИЧАН - (5) 

Уме да објасни преносе супстанце и енергије у екосистему, као и развој и 
еволуцију екосистема.  
Процењује значај мера заштите, очувања и унапређивања животне 
средине и зна како може да их примени.  
Повезује распоред биома на Земљи с чиниоцима који га одређују.  
Разуме значај примене принципа одрживог развоја у свакодневном 
животу. 

НАСТАВНА ТЕМА:  Човек и здравље 

ДОВОЉАН - (2)  

Именује и одређује положај органа човека.  
Зна ште је адолесценција.  
Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у Односу на њих 
уме да процени сопствене животне навике и да избегава ризична 
понашања.  
Препознаје најчешће болести, стања, деформитете 

ДОБАР - (3) 

Описује улоге органа.  
Познаје биолошки смисао адолесценције. 
уме да примени мере превенције, а посебно схвата значај вакцинације у 
склопу тих мера. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

Уoчава повезаност између грађе и функције органа и органских система 
човека.  
Уме да објасни физиолошке процесе организма човека и њихову 
повезаност.  
Уме да општа знања о променама у пубертету повеже са сопственим 
искуствима и да се одговорно понаша у вези с репродуктивним здрављем.  
Процењује када може сâм себи да помогне и када је потребно потражити 
лекарску помоћ. 

ОДЛИЧАН - (5) 

Тумачи садејство нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе 
организма човека.  
Зна улогу нервног и ендокриног система на настанак промене у 
адолесценцији.  
Објашњава механизме и поремећаје функције органских система и истиче 
значај имунитета.  
Зна животне стилове и утицај медија на понашање младих.  
Повезује настанак болести (посебно болести зависности) с ризичним 
облицима понашања и са стресом (односно с поремећајима психичког 
стања и здравља личности). 

Осми разред 

оцена садржај 

НАСТАВНА ТЕМА: Јединство грађе и функције као основа живота 

ДОВОЉАН - (2)  

- зна да је ћелија најмања јединица грађе свих вишећелијских организма у 
чијим се одељцима одвијају разноврсни процеси, и зна основне 
карактеристике грађе тих ћелија  
- дефинише појам и значај матичних ћелија 
 - зна да наведе које су ћелијске органеле пример великог односа између 
површине и запремине  
- дефинише грађу и улогу ензима, њихов значај за жива бића - дефинише 
улогу ендокриног система и значај хомеостазе  
- зна улогу и значај чулних ћелија, као и поделу рецептора 
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 - препознаје и објашњава грађу нервног система и улогу делова нервног 
система 
 - зна појам рефлекса и његов значај за организам  
- уме да наведе поремећаје ендокриног, нервног и чулног система;  
- дефинише појам и значај хомеостазе 
 - разуме појам и значај процеса фотосинтезе  
- зна појам и значај процеса ћелијског дисања  
- схвата и објашњава појам и значај процеса транспирације 
 - схвата и објашњава значај сталности телесне температуре 

ДОБАР - (3) 

-наводи и објашњава улогу ћелијских органела  
- објашњава поделу матичних ћелија и њихову употребу 
 - објашњава однос запремине и површине, као један од основних 
принципа 12 економичности живих бића 
 - објашњава регулацију ензимске реакције и њен значај 
 - препознаје и објашњава улоге различитих хормона  
- објашњава основне особине нервних ћелија и њихову грађу; значај 
синапси и неуротрансмитера и особине мишићних ћелија  
- зна начин функционисања чулног система (чуло вида, слуха, мириса, 
укуса) и грађу нервног система и улогу делова нервног система  
- објашњава начин деловања рефлексног лука  
- објашњава и разуме узроке настанка поремећаја нервног, ендокриног и 
чулног система 
 - објашњава и разуме физичке и хемијске параметре који утичу на 
хомеостазу  
- објашњава факторе који утичу на интензитет фотосинтезе - разуме процес 
ћелијског дисања  
- схвата и објашњава како транспирација функционише 
 - разуме, објашњава и на примерима препознаје поделу живих бића у 
зависности од начина одржавања температуре 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

-на конкретном примеру препознаје органеле и истиче разлике између 
ћелија 
 - анализира употребу матичних ћелија у лечењу болести  
- на конкретним примерима препознаје, објашњава и анализира однос 
запремине и површине, као и принципе економичности живих бића 
 - препознаје, описује и анализира на конкретном примеру улогу 
одређених ензима  
-објашњава биљне хормоне и хормоне бескичмењака; анализира значај 
хормона на конкретним примерима 
 -на конкретном примеру анализира значај чулних, нервних и мишићних 
ћелија као и грађу и улогу чулног и нервног система  
- на конкретном примеру описује и анализира рефлексни лук и типове 
рефлека  
- објашњава и на конкретном примеру уочава и анализира поремећаје 
нервног, ендокриног и чулног система  
- на конкретном примеру објашњава механизам негативне и позитивне 
повратне спреге  
- објашњава начин вршења фотосинтезе, разликујући светлу и тамну фазу и 
њихове производе  
- објашњава и на примерима препознаје процес аеробног и анаеробног 
дисања  
- схвата, објашњава и на примерима препознаје типове транспирације  
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- схвата и објашњава механизме регулације телесне температуре код 
различитих група живих бића 

ОДЛИЧАН - (5) 

-анализира значај ћелијских органела и метаболизма ћелије 
 - коментарише, анализира и изводи закључке о моралним дилемама 
везаним за истраживање матичних ћелија 
 - објашњава и анализира значај принципа економичности живих бића и 
повезује га са адаптацијама  
 - схвата и објашњава примену ензима у производњи хране и лекова  
- зна и разуме главне морфолошке и функционалне карактеристике органа 
који информишу организам о стању у околини и њихову улогу у 
одржавању унутрашње равнотеже (улога нервног система) као и органа 
који реагују на промене у околини и карактеристике органа које враћају 
организам у равнотежу онда када је из ње избачен (стресно стање - улога 
ендокриног система)  
- анализира рефлексе, изводе закључке о њима и то објашњава на 
конкретном примеру 
 - схвата важност и начине очувања здравља и примењује их у пракси  
- анализира значај негативне и позитивне повратне спреге  
- анализира на конкретном примеру процес фотосинтезе  
- анализира на конкретним примерима процес ћелијског дисања  
- анализира на конкретним примерима процес транспирације, адаптације 
биљака на транспирацију и факторе који утичу на овај процес  
- анализира на конкретним примерима ендотерме, ектотерме, 
поикилотерме и хомеотерме 

НАСТАВНА ТЕМА: : Човек и здравље 

ДОВОЉАН - (2)  

Именује и одређује положај органа човека,крв улоге  
Зна ште је адолесценција,пубертет,контрацепција  
Уме да идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих 
уме да процени сопствене животне навике и да избегава ризична 
понашања.  
Препознаје најчешће болести, стања, деформитете,утицаја нездравих 
стилова живота ;oдговорно се односи према свом здрављу;  

 ДОБАР - (3) 

Описује улоге органа,крви,  
Познаје биолошки смисао адолесценције, пубертета, контрацепција, полно 
преносиве болести,  
уме да примени мере превенције за очување здравља,личне хигијене  
Познаје утицај хормона на промене у пубертету 
 Познаје здраве стилове живота, 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

Уoчава повезаност између грађе и функције нервног и ендокриног 
система,хормона пубертета  
Уме да објасни физиолошке процесе организма човека и њихову 
повезаност.  
Уме да општа знања о променама у пубертету повеже са сопственим 
искуствима и да се одговорно понаша у вези с репродуктивним здрављем.  
Процењује када може сâм себи да помогне и када је потребно потражити 
лекарску помоћ. Уочава здраве стилове живота,утицај медисјких садржаја 
на понашање младих Истражује користи икт у истраживању обради 
података чита графиконе и табеларно приказује Описује поремећаје који 
настају нездравим стиловима живота 

ОДЛИЧАН - (5) 
Тумачи садејство нервног и ендокриног система у одржавању хомеостазе 
организма човека. Зна улогу нервног и ендокриног система на настанак 
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промене у адолесценцији,пубертету,зна о полно преносивим 
болестима,заштиту од нежељене трудноће,зна састав крви и улоге крви. 
 Зна животне стилове и утицај медија на понашање младих.изрази 
критички став према медијским садржајима који се баве здравим 
стиловима живота; повеже промене настале у пубертету са деловањем 
хормона; идентификује поремећаје у раду органа и система органа 
изазваних нездравим начином живота; користи ИКТ и другу опрему у 
истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и графички 
представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; 

НАСТАВНА ТЕМА: Порекло и разноврсност живота 

ДОВОЉАН - (2)  
зна основне научне чињенице о еволуцији живота на Земљи и етапе 
Земљине историје  
објашњава услове који су неопходни за живот 

ДОБАР - (3) 

зна да живот на Земљи има заједничко порекло са чијом се историјом 
можемо упознати на основу фосилних записа  
разуме и објашњава процесе који су претходили настанку живота на 
Земљи  
дефинише појам „строматилити”  
 разуме и објашњава значај цијанобактерија 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

схвата и објашњава узроке изумирања врста  
објашњава појаву геолошких доба, начин на који су се смењивала, њихове 
карактеристике и појаву живих бића карактеристичних за свако геолошко 
доба  
објашњава и анализира улогу алги и биљака у настанку кисеоника  
 разуме и објасни шта је довело до „кисеоничне катастрофе” и које су 
последице тога 

ОДЛИЧАН - (5) 

анализира на конкретним примерима време када се појавила дата врста и 
начине њеног опстанка  
анализира на конкретним примерима настанак и значај озонског омотача 
као и ендосимбиозу и разуме њихов значај  
 објашњава и анализира адаптације које су биљкама биле неопходне да би 
опстале на копну 

НАСТАВНА ТЕМА:Наслеђивање и еволуција 

ДОВОЉАН - (2)  

зна да постоје природне промене у понашању које настају као последица 
физиолошких промена (пубертет)  
препознаје фазе метаморфозе и зна начин њеног одвијања 15 -зна фазе 
развоја биљке  
 зна теорију еволуције и значај еволуције; као и појмове- природна и 
вештачка селекција  
препознаје карактеристичне представнике рода Homo и њихове одлике 

ДОБАР - (3) 

разликује и објашњава процес потпуне и непотпуне метаморфозе  
објашњава значај пубертета и процесе који га прате, као и утицај хормона 
на њих  
 објашњава начин цветања биљака и услове који су неопходни за цветање  
 препознаје на конкретним примерима природну и вештачку селекцију  
 препознаје на конкретним примерима одређене представнике рода Homo 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

анализира на конкретном примеру промене које се јављају у пубертету  
 објашњава начин формирања и сазревања плода, као и утицај биљних 
хормона на саме процесе  
 објашњава значај мутација и адаптација у еволуцији  
разуме и објашњава основне разлике по којима се човек разликује од 
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осталих припрадника рода Homo 

ОДЛИЧАН - (5) 

повезује промене које се догађају организму током животног циклуса са 
активностима гена  
 препознаје и анализира на конкретним примерима спољашње и 
унутрашње утицаје који су неопходни за процес цветања, плодоношења и 
сазревања плода - 
разуме како различити еволуциони механизми, мењајући учесталост 
особина у популацијама, доводе до еволуције  
 анализира процес еволуције човека током времена и промене које су се 
јављале 

НАСТАВНА ТЕМА:  Живот у екосистему 

ДОВОЉАН - (2)  

- дефинише основне еколошке појмове (животна средина, станиште, 
животна заједница, популација, еколошка ниша, екосистем, 
биодиверзитет, биосфера).  
-Препознаје представнике екосистема у непосредном окружењу и 
одговорно се односи према њима.  
-Дефинише биодиверзитет. 
 -Препознаје утицаје људског деловања на животну средину, основне мере 
заштите животне средине препознаје животне услове који владају у 
карактеристичним ексистемима Србије и најважније врсте које их 
насељавају;појмове ендемит,реликт,интродукција, препознаје основне 
последице развоја човечанства на природу (утицај киселих киша, озонских 
рупа, појачаног ефекта стаклене баште, глобалне климатске промене) и 
најважније врсте загађивања воде, ваздуха и земљишта препознаје 
основне процесе важне у заштити и очувању животне средине (рециклажу, 
компост) и у заштити биодиверзитета (национални паркови, природни 
резервати). Препознаје процесе кружења материје и протицања 
енергије,ланце исхране Препознаје обновљиве необновљиве природне 
ресурсе, 

ДОБАР - (3) 

- разуме значење основних еколошких појмова (животна средина, 
станиште, животна заједница, популација, еколошка ниша, екосистем, 
биодиверзитет, биосфера).  
-Описује значај биодиверзитета и властите одговорности за његову 
заштиту.  
-Разуме значај мера заштите животне средине из аспекта одрживог 
развоја.  
-Зна основне односе међу члановима екосистема.  
-Зна типичне екосистеме у Србији. разуме и правилно именује одлике 
популације, биоценозе,екосистема, биома и биосфере; зна да у природи 
постоји кружење појединих супстанци (воде, угљеника, азота). препознаје 
различите биоме и зна њихов основни распоред на Земљи; уме да објасни 
појмове: макија, гарига, физичка суша, физиолошка суша; зна да наведе 
националне паркове Србије и зна шта су Црвене књиге. разуме утицај 
човека на биолошку разноврсност (нестанак врста, сеча шума, интензивна 
пољопривреда, отпад). разуме проблем демографске експанзије; уме да 
наведе обновљиве и необновљиве ресурсе. 

ВРЛО ДОБАР - (4) 

Описује основне односе међу члановима екосистема и објашњава како 
делови екосистема утичу једни на друге. 
 -Увиђа значај циклуса кружења најважнијих елемената у екосистему.  
-Разликује типичне екосистеме и њихове најважније представнике у Србији 
(биодиверзитет Србије).  
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-Успоставља везу између узрока и последица штетног дејства загађујућих 
супстанци на живи свет и животну средину. препознаје основне биоме и 
зна њихов основни распоред на Земљи; разуме и уме да објасни процес 
кружења материје и протицање енергије у екосистему. препознаје 
животне услове који владају у појединим екосистемима Европе и света и 
карактеристичне врсте које их насељавају; разуме значај природних 
добара у заштити природе (националних паркова, продних резервата, 
ботаничких башта, зоовртова) 
 – разуме последице загађивања воде, ваздуха и замљишта, као и значај 
очувања природних ресурса и уштеде енергије разуме концепт одрживог 
развоја и енергетску ефикасност 

ОДЛИЧАН - (5) 

- Уме да објасни преносе супстанце и енергије у екосистему, као и развој и 
еволуцију екосистема.  
-Процењује значај мера заштите, очувања и унапређивања животне 
средине и зна како може да их примени.  
-Повезује распоред биома на Земљи с чиниоцима који га одређују.  
-Разуме значај примене принципа одрживог развоја у свакодневном 
животу.  
- разуме да се уз материјалне токове увек преноси и енергија и уме да 
објасни односе исхране у екосистему (аутотрофне, хетеротрофне, 
сапротрофне, ланце исхране и трофичке пирамиде); разуме просторну и 
временску организацију животних заједница и популација.  
-предвиђа , на основу задатих услова, тип екосистема који у тим условима 
настаје. познаје механизме којима развој човечанства изазива промене у 
природи (утицај киселих киша, озонских рупа, појачање ефекта стаклене 
баште, глобалне климатске промене); уопштава, изводи закључке, чита 
графикон. разуме зашто се неограничен развиј човечанства не може 
одржати у ограниченим условима целе планете 

10. Техника и технологија 

Стручно веће – наставници: Сретен Лукић, Радиша Лековић, Дејан Илић, Синиша 
Славић. 

Разред: пети, шести, седми и-осми. 

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних 
Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – 
образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

Начин и поступак оцењивања 

Иницијално процењивање (тест или усмено) - обавља се на почетку школске године, у 
првој или другој недељи. Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру 
одређене области, која су од значаја за предмет. Резултат иницијалног процењивања не 
оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. 
Резултати се бележе у педагошку свеску наставника. Након иницијалног теста наставник на 
одељењском већу представља анализу добијених резултата. 
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Бројчано оцењивање - оствареност исхода се оцењује кроз: 

1) усмену проверу 

2) писмену проверу 

3) друге активности 

1) усмена провера – ученик се усменим путем проверава најмање једном у току сваког 
полугодишта. Ученик може бити оцењен сваког часа, током сваког дела часа (уводног, 
главног и завршног) и на свим типовима часа (обрада, утврђивање и систематизација). 
Усмена провера се не мора најавити. Оцењивање је континуирано током читаве школске 
године. Сваки ученик има право на једно извињење (уколико је био болестан или из других 
оправданих разлога) током полугодишта и то пре почетка часа како би био поштеђен 
испитивања на том часу. 

2) писмена провера – после сваке обрађене целине писаним путем или кроз 
електронске тестове (квизове, упитнике). Ова провера траје до 15 минута и може да се 
обави без најаве, а резултат се уписује искључиво у педагошку свеску наставника. Резултати 
са ових провера се сумирају и узимају у обзир приликом утврђивања закључне оцене 
ученика на крају сваког полугодишта.  

3) друге активности – рад  у радној свесци, израда техничких цртежа, израда 
практичних радова, излагање и представљање (презентација, паноа, реферата, 
истраживања, модела, цртежа, постера...), израде практичног рада на рачунару, активности 
на часу, припремљеност за рад на часу (ношење неопходног прибора и материјала), 
повезивање теоријских знања са практичним радом и свакодневним животом, активности 
везане за припреме и учешће на такмичењима и школским манифестацијама, израда 
домаћих задатака, учешће у групном раду и раду на пројектима. 

Формативно оцењивање подразумева редовно праћење и процену напредовања у 
остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања, као и праћење 
владања ученика.  

Формативно оцењивање садржи: 

1. повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа 
и ангажовања  

2. предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа ученика, 
процена њихове делотворности 

3. јасне и конкретне препоруке за даље напредовање. 

Формативне оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника (редовно 
праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин 
остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику 
битни за праћење). 

Критеријуми бројчаног оцењивања 

Пре провере знања наставник ученицима указује које исходе је потребно остварити у 
оквиру одређене области за конкретну оцену. Оцена је јавна и даје се уз образложење и 
препоруку за даљи рад. Оцена се бележи у педагошку свеску и уноси у Дневник. Наставник 
у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу 
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учења, напредовању и развоју ученика током године, одговори ученика се евидентирају 
(педагошка свеска и ес Дневник). 

Пре писмене провере знања, ученици се упознају са бодовном скалом на основу које 
се оцењују. Скала је представљена на табли и/или на тесту. 

Ученик се бројчано оцењује најмање 4 пута у полугодишту. Ученик у току часа може да 
буде само једанпут оцењен за усмену, једанпут за писмену проверу постигнућа и једанпут 
за друге активности. 

Оцена се изводи, у складу са чланом 6 Правилника о оцењивању ученика у основном 
образовању и васпитању, на следећи начин: 

Oцeну oдличaн (5) дoбиja учeник кojи: 

– у пoтпунoсти пoкaзуje спoсoбнoст трaнсфoрмaциje знaњa и примeнe у нoвим 
ситуaциjaмa; 

– лaкo лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

– сaмoстaлнo извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– рeшaвa прoблeмe нa нивoу ствaрaлaчкoг мишљeњa и у пoтпунoсти критички 
рaсуђуje; 

– пoкaзуje изузeтну сaмoстaлнoст уз изузeтнo висoк стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Oцeну врлo дoбaр (4) дoбиja учeник кojи: 

– у вeликoj мeри пoкaзуje спoсoбнoст примeнe знaњa и лoгички пoвeзуje чињeницe и 
пojмoвe; 

– сaмoстaлнo извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– рeшaвa пojeдинe прoблeмe нa нивoу ствaрaлaчкoг мишљeњa и у знaтнoj мeри 
критички рaсуђуje; 

– пoкaзуje вeлику сaмoстaлнoст и висoк стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Oцeну дoбaр (3) дoбиja учeник кojи: 

– у дoвoљнoj мeри пoкaзуje спoсoбнoст упoтрeбe инфoрмaциja у нoвим ситуaциjaмa; 

– у знaтнoj мeри лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

– вeћим дeлoм сaмoстaлнo извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa и 
дeлимичнo сaмoстaлнo рeшaвa пojeдинe прoблeмe; 

– у дoвoљнoj мeри критички рaсуђуje; 

– пoкaзуje дeлимични стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Oцeну дoвoљaн (2) дoбиja учeник кojи: 

– знaњa кoja je oствaриo су нa нивoу рeпрoдукциje, уз минимaлну примeну; 

– у мaњoj мeри лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључивo уз пoдршку 
нaстaвникa извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– пoнeкaд je сaмoстaлaн у рeшaвaњу прoблeмa и у нeдoвoљнoj мeри критички 
рaсуђуje; 

– пoкaзуje мaњи стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Оцену нeдoвoљaн (1) дoбиja учeник кojи: 
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– знaњa кoja je oствaриo нису ни нa нивoу прeпoзнaвaњa и нe пoкaзуje спoсoбнoст 
рeпрoдукциje и примeнe; 

– нe извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– критички нe рaсуђуje; 

– нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa учeшћe у aктивнoстимa нити aнгaжoвaњe. 

Оцена се, такође, изводи и на основу утврђеног процента остварености очекиваних 
исхода у области која се прoцењује по следећем критеријуму: 

80 – 100 % остварености очекиваних исхода - одличан (5) 

60 – 79 % остварености очекиваних исхода - врло добар (4) 

40 – 59 % остварености очекиваних исхода - добар (3)  

20 – 39 % остварености очекиваних исхода - довољан (2) 

0 – 19 % остварености очекиваних исхода - недовољан (1) 

Ови проценти, у складу са специфичним околностима услова провере, могу бити 
кориговани уз претходно обавештавање ученика. 

Друге активности се оцењују по следећим критеријумима: 

− рад у радној свесци: оцењује се ажурност, потпуност и уредност евиденције коју 
ученик води током часова у својој радној свесци по следећим критеријумима: потпуно 
ажурна и уредна евиденција уз неколико мањих недостатака (недовршености и 
непрецизности у записивањима или на цртежима) као и више од  90 % потпуна и уредна 
евиденција без грешака – оцена (5); ажурна и уредна евиденција са мањим грешкама 
(недовршености и непрецизности у записивањима или на цртежима) или најмање 75% 
потпуна и уредна евиденција без грешака – оцена (4); евиденција са већим бројем грешака 
(недовршености и непрецизности у записивањима или на цртежима) или најмање 60% 
потпуна и уредна евиденција без грешака – оцена (3); евиденција са великим бројем 
грешака (недовршености и непрецизности у записивањима или на цртежима) на основу 
којих се види да је ученик у великој мери неодговорно и незаинтересовано приступао раду 
на часовима или најмање 20% потпуна и уредна евиденција без грешака – оцена (2); 
невођење евиденције, непотпуна, неажурна и неуредна евиденција са мање од 20% 
испуњених захтева на основу којих се види да је ученик у потпуности неодговорно и 
незаинтересовано приступао раду на часовима – оцена (1). 

− технички цртежи: оцењује се степен и квалитет завршеног рада. Потпуно завршен 
технички цртеж у складу са правилима техничког цртања уз неколико мањих грешака 
(непрецизности) као и више од  80 % завршен цртеж  без грешке – оцена (5); цртеж урађен 
са мањим грешкама (непрецизност, паралелност линија, грешке у котирању) или најмање 
60% урађен цртеж без грешке – оцена (4); цртеж са већим бројем грешака (непрецизност, 
паралелност линија, неправилно нацртане линије, грешке у котирању, неуредност) или 
најмање 40% урађен цртеж без грешке – оцена (3); цртеж са великим бројем грешака 
(непрецизност, паралелност линија, неправилно нацртане линије, грешке у котирању, 
неуредност) на основу којих се види непознавање правила техничког цртања или најмање 
20% урађен цртеж без грешке – оцена (2); потпуно погрешно урађен цртеж (непрецизност, 
паралелност линија, неправилно нацртане линије, грешке у котирању, неуредност) на 
основу којих се види потпуно непознавање правила техничког цртања или мање од 20% 
урађен цртеж без грешке – оцена (1). 
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− практични радови: оцењује се степен и квалитет завршеног рада. Потпуно завршен 
рад уз неколико мањих недостатака (непрецизности) као и више од  90 % завршен рад без 
грешке – оцена (5); рад урађен са мањим грешкама (непрецизност у обради или спајању) 
или најмање 75% урађен рад без грешке – оцена (4); рад са већим бројем грешака 
(непрецизност у обради или спајању) или најмање 60% урађен рад без грешке – оцена (3), 
рад са великим бројем грешака (непрецизност у обради или спајању) на основу којих се 
види непознавање правила обраде материјала и употребе прибора и алата или најмање 
30% урађен рад без грешке – оцена (2), потпуно погрешно урађен рад (непрецизност у 
обради или спајању) на основу којих се види потпуно непознавање правила обраде 
материјала и употребе прибора и алата или мање од 30% урађен рад без грешке – оцена 
(1). 

− излагање и представљање (презентација, паноа, реферата, истраживања, модела, 
цртежа, постера...): За сваки задатак се дефинишу посебни захтеви и садржаји. Оцена се 
изводи на основу степена остварености постављених захтева на основу горе наведеног и 
утврђеног процента остварености очекиваних исхода укључујући и процену самосталности 
у раду. 

− практични радови на рачунару: оцењује се степен и квалитет завршеног рада. 
Потпуно завршен рад уз неколико мањих недостатака (непрецизности) као и више од  90 % 
завршен рад без грешке – оцена (5), рад урађен са мањим грешкама или најмање 75% 
урађен рад без грешке – оцена (4), рад са већим бројем грешака или најмање 60% урађен 
рад без грешке – оцена (3), рад са великим бројем грешака на основу којих се види 
непознавање рада на рачунару и у апликацији или најмање 30% урађен рад без грешке – 
оцена (2), потпуно погрешно урађен рад на основу којих се види потпуно непознавање рада 
на рачунару и у апликацији или мање од 30% урађен рад без грешке – оцена (1). 

− активности на часу, припремљеност за рад на часу (ношење неопходног прибора и 
материјала), повезивање теоријских знања са практичним радом и свакодневним 
животом, израда домаћих задатака, учешће у групном раду и раду на пројектима: 
Континуирано се прате и евидентирају ове активности ученика током школске године. На 
крају сваког полугодишта се изводи заједничка оцена која обухвата све наведене 
активности. Оцена се даје на основу степена остварености постављених захтева на основу 
горе наведеног и утврђеног процента остварености очекиваних исхода. 

− активности везане за припреме и учешће на такмичењима: у зависности од степена 
ангажовања и успешности на такмичењима, ученик се може оценити и по овом основу у 
његовом најбољем интересу . 

Закључна оцена 

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 
појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у складу са 
Законом. 

Закључна оцена за успех из обавезног предмета и изборног програма други страни 
језик не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене 
било којом техником провере знања. 

Закључна оцена за успех не може да буде мања од: 

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 
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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 на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 
аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

Ако одељењско веће не прихвати образложени предлог закључне оцене предметног 
наставника, нову оцену утврђује одељењско веће гласањем. 

Закључна оцена за успех не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане 
у дневник, добијене било којом техником провере знања. 

11. Географија 

Стручно веће – наставници: Гордана Милић, Слободан Зрнић, Бојан Бабурски 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске 
године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Ученик се из предмета ГЕОГРАФИЈА оцењује најмање два пута у полугодишту у петом 
разреду а четири пута у полугодишту  у шестом, седмом и осмом разреду. 

Бројчаном оценом изражава се: 

- степен остварености прописаних стандарда 

- ангажовање ученика у настави 

• ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ - обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. 
Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области или теме, 
која су од значаја за предмет.Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за 
планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. 

У току полугодишта ученици од 5. до 8. разреда се из Географије оцењују на три начина: 

1)  Усмено 

2)  Писмено 

3)  На основу активности на часу (слободна наставникова процена о раду ученика 
током једног полугодишта/школске године). 

Ученик може бити оцењен током сваког дела часа (уводног, главног и завршног) и на 
свим типовима часа (обрада, утврђивање и систематизација).Оцена је јавна са 
образложењем и препоруком за даљи рад. Оцена се бележи у педагошку свеску и уноси у 
дневник. 

• УСМЕНА ПРОВЕРА постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. Најмање 
једна оцена треба да буде на основу усмене провере постигнућа ученика.   Начини 
оцењивања: дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци, есеји... 

• ПИСМЕНА ПРОВЕРА постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. Ученик 
ће имати најмање једну оцену (у полугодишту) на контролном задатку дужем од 15 минута. 
Писмени одговор изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити истакнут на 
сајту школе. Оцене су јавне, ученик има увид у свој рад. Тестови дужи од 15минута су 
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најављени, оцена се уписује у дневник у року од осам дана од дана провере. Реализује се 
на крају наставне области, а према плану предметног наставника.  

Тест у трајању до 15минута обавља се без најаве, оцена се не уписује у дневник, а 
спроводи се ради утврђивања остварености циља часа и савладаности дела реализованих 
садржаја.  

Тест се вреднује кроз проценте – бодове:   

Одличан      (5)  86-100%; 

Врло добар (4)  70-85 %; 

Добар          (3)  50-69 %; 

Довољан     (2)  30-49 % 

Недовољан (1)    0-29 % 

Скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 5%. 

ПРОВЕРА КАРТОГРАФСКЕ ПИСМЕНОСТИ може бити остварена усменим и писменим 
путем (неме карте).  

• АКТИВНОСТ на часу: Активност ученика прати се и вреднује континуирано током 
наставног процеса. Елементи формативног оцењивања чине (по правилу у педагошкој 
евиденцији): усмени одговори, писмене провере до петнаест минута, ангажовање, степен 
развијености ученичке компетенције, активност на часу, успешност у групном раду, 
практичан рад, излагања и представљања изложби радова, пп презентација, резултата 
истраживања, плаката/паноа, модела, цртежа, графикона, табела, постера, збирке 
одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са програмом географије, 
домаћи задаци, однос према раду, писање есеја, учешћа у дебати и дискусији, сарадња у 
тиму, комуникација у тиму, показивање иницијативе, заинтересованост,...као и учешће на 
општинском, окружном или републичком такмичењу и учешће на националним и 
међународним такмичењима.  

 Практични рад, пројекат је индивидуални или групни облик рада на одређену тему. 
Рад у групи  подразумева тимски рад ученика, ангажованост, размену, повезивање и 
примену идеја а има за циљ: самостално прикупљање и критички одабир информација; 
решавање проблема; доношење одлука; планирање и поштовање рокова; самостално 
учење; рад у групи; сарадња; критички однос према властитом и туђем раду. Наставник 
јасно дефинише и упознаје ученике са елементима за вредновање пројекта, групног рада 
и индивидуалног рада у оквиру групе. 

Рад на пројекту оцењује се кроз вредновање активности и ангажовања током рада на 
пројекту, знања које је ученик стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање 
резултата рада.  

 Прати се његово залагање, труд, постигнуће, напредак, активно учествовање пре 
заокруживања формативне оцене у сумативну. Наставник повремено прегледа ученичке 
радове, школску (радну) свеску (садржај свеске, уредност, цртеже, додатне текстове) и 
може их оценити и уписати у педагошку евиденцију. 

Ваннаставне активности - подразумева ангажовање ученика у ваншколским 
активностима (Сајам науке, Истраживачка станица „Петница“,, сарадња са институцијама у 
циљу промовисања науке, конкурси...), као и током излета, посета.. 
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Подаци као што су степен самосталности у раду, креативност, степен ангажовања, 
начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о 
ученику битни за праћење, бележе се у педагошку свеску. У закључну оцену за крај 
полугодишта/школске год. могу да уђу и остале активности и интересовања ученика, 
његова залагања, прикази занимљивих текстова из научно-популарне литературе, редован 
долазак на часове додатне и допунске наставе, припремне наставе... 

Оцена из активности позитивно утиче на мотивацију ученика, а може бити од значаја и 
за општи успех ученика у његову корист.  

Врста, ниво и обим знања и ангажовање ученика оцењују се тако да оцену: 

У ПЕТОМ разреду - област ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

 Одличан (5) добија ученик  који препознаје димензије Земље и објашњава последице 
Земљиног облика и њених кретања  објашњава физичко-географске законитости у 
географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и наводи мере за његову 
заштиту, обнову и унапређивање, у потпуности показује способност трансформације знања 
и примене у новим ситуацијама, самостално се сналази на географској карти, 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 висок степен сарадње са осталим члановима групе и изузетну самосталност уз 
изузетно висок степен активности и ангажовања. 

Врло добар (4) добија ученик који зна димензије Земље и у главном објашњава 
последице Земљиног облика и њених кретања, разуме физичко-географске законитости у 
географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) и познаје мере за његову 
заштиту, обнову и унапређивање, 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, показује велику 
самосталност и висок степен активности и ангажовања, у великој мери сарађује са осталим 
члановима групе и у знатној мери критички рaсуђуje. 

Добар (3) добија ученик који описује небеска тела и њихова кретања, разликује и 
објашњава географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе у Земљиним сферама 
(литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери), 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 и у довољној мери сарађује са 
осталим члановима групе.  

Довољан (2) добија ученик који именује небеска тела у Сунчевом систему и наводи 
њихов распоред, описује облик Земље и препознаје појаве и процесе везане за њена 
кретања, именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и 
препознаје њихове основне одлике  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.  
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Недовољан (1) добија ученик који нема познавање основних географских објеката, 
појава, процеса и односа. 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 жењу за напредовањем као ни интересовање 
за учешће у активностима нити ангажовање.  

У ШЕСТОМ разреду 

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 висок степен сарадње 
са осталим члановима групе и изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности 
и ангажовања.   

 - област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: доноси закључке о просторним (топографским) и 
каузалним везама географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу 
анализе географске карте. 

- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА: објашњава утицај природних и друштвених фактора 
на развој и размештај становништва и насеља,  објашњава утицај природних и друштвених 
фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности, вреднују алтернативе 
за одрживи развој у својој локалној средини, Србији, Европи и свету, представља процесе 
који су довели до формирања савремене политичко-географске карте света 

- област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА: објашњава географске везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји 
географске регије.   

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, показује велику 
самосталност и висок степен активности и ангажовања, у великој мери сарађује са осталим 
члановима групе и у знатној мери критички рaсуђуje. 

- област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: разуме просторне (топографске) и каузалне везе 
географских чињеница - објеката, појава, процеса и углавном самостално доноси закључке 
о  њиховом односу на основу анализе географске карте. 

- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА:  описује  утицај природних и друштвених фактора на 
развој и размештај становништва и насеља,  познаје утицај природних и друштвених 
фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности, разуме алтернативе за 
одрживи развој у својој локалној средини, Србији, Европи и свету, описује процесе који су 
довели до формирања савремене политичко-географске карте света, углавном се 
самостално сналази на географској карти. 

- област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА:  познаје географске везе (просторне и каузалне, 
директне индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да издвоји 
географске регије, илуструје уз помоћ карте најважније географске објекте, појаве и 
процесе на простору Европе. 

Добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе 
информација у новим ситуацијама, у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe, 
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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 и у довољној мери сарађује са осталим 
члановима групе. 

- област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: одређује стране света у простору и на географској 
карти, одређује положај места и тачака на географској карти, препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су представљени моделом, 
сликом, графиком, табелом и схемом, приказује понуђене географске податке: на немој 
карти, картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским 
знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и шемом. 

- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА: разликује и објашњава кретање становништва 
(природно и механичко) и структуре становништва, именује међународне организације у 
свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст) 

- област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА:  описује природне и друштвене одлике Европског 
континената и наводи његове географске регије.     

 Довољан (2) добија ученик који препознаје њихове основне одлике  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. 

- област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: разуме појам оријентације и наводи начине 
оријентисања, наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и 
географска карта), препознаје и чита географске и допунске елементе карте.  

- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА:  познаје основне појмове о становништву и 
насељима и уочава њихов просторни распоред, дефинише појам привреде и препознаје 
привредне делатности и привредне гране  

- област РЕГИОНАЛНА  ГЕОГРАФИЈА:   препознаје основне природне и друштвене 
одлике континента Европа. 

Недовољан (1) добија ученик који нема познавање основних појмова из картографије, 
области друштвене географије и регионалне географије (Европа). 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 жењу за 
напредовањем ангажовањем као   ни интересовање за учешће у активностима. 

У СЕДМОМ разреду - област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА 

Одличан (5) добија ученик који објашњава географске везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и на ваневропским 
континентима и уме да издвоји географске регије, препознаје негативне утицаје човека на 
животну  средину настале услед специфичности развоја пољопривреде, рударства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја и туризма укаже на узроке и последице кретања броја 
становника, густине насељености, природног прираштаја, миграција специфичних 
структура становништва по континентима, регијама и у одабраним државама, доведе у 
везу природне ресурсе са степеном економске развијености појединих регија и одабраних 
држава, самостално се сналази на географској карти, у потпуности показује способност 
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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 висок степен 
сарадње са осталим члановима групе и изузетну самосталност уз изузетно висок степен 
активности и ангажовања.   

Врло добар (4) добија ученик који разуме географске везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и на ваневропским 
континентима и уме да издвоји географске регије, углавном се самостално служи 
географском картом, у  великој мери показује способност примене знања и лoгички 
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe, специфичности развоја пољопривреде, рударства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја и туризма на проучаваним континентима, регијама и 
одабраним државама, самостално изводи закључке који се заснивају на подацима, решава 
поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења, показује велику самосталност и 
висок степен активности и ангажовања, у великој мери сарађује са осталим члановима 
групе и у знатној мери критички рaсуђуje. 

Добар (3) добија ученик који описује природне и друштвене одлике континента Европе 
и наводи њене географске регије, описује природне и друштвене одлике континената и 
наводи њихове географске регије 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, делимично је 
самосталан у сналажењу на географској карти, показује делимични степен активности и 
ангажовања и у довољној мери сарађује са осталим члановима групе.  

Довољан (2) добија ученик који именује континенте и препознаје њихове основне 
природне и друштвене одлике препознаје њихове основне одлике  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 нема познавање основних појмова из регионалне 
географије Европе и ваневропских континената. 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 жењу за напредовањем 
ангажовањем као ни интересовање за учешће у активностима. 

У ОСМОМ разреду - област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА  

Одличан (5) добија ученик који објашњава географске везе (просторне и каузалне, 
директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије,  самостално се сналази на географској карти, у потпуности показује 
способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама, објашњава утицај 
природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва и насеља Р.Србије, 
лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; објашњава утицај природних и друштвених фактора 
на развој и размештај привреде и привредних делатности у нашој земљи, самостално 
изводи закључке који се заснивају на подацима, решава проблеме на нивоу стваралачког 
мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; показује висок степен сарадње са осталим 
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члановима групе и изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и 
ангажовања. 

Врло добар (4) добија ученик који познаје природне и друштвене одлике наше државе 
и описује  географске везе и законитости (опште и посебне) у нашој земљи и уме да издвоји 
географске регије, углавном се самостално сналази на географској карти, углавном 
самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; решава поједине проблеме на 
нивоу стваралачког мишљења, показује велику самосталност и висок степен активности и 
ангажовања,у великој мери сарађује са осталим члановима групе и у знатној мери критички 
рaсуђуje. 

Добар (3) добија ученик који описује природне и друштвене одлике наше државе и 
наводи њене географске регије у довољној мери показује способност употребе 
информација у новим ситуацијама, у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe, 
делимично је самосталан у сналажењу на географској карти,  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 и у довољној мери сарађује са осталим члановима групе.  

Довољан (2) добија ученик који препознаје основне природне и друштвене одлике 
наше државе, знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену, 
није самосталан у сналажењу на карти, 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 нема познавање основних појмова из регионалне 
географије Р. Србије, њених природних и друштвених обележја, 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. 

Оцењивање постигнућа ученика по ИОП-у 

Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа 
у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се 
на основу ангажовања и степена остварености циљева и посебних стандарда постигнућа у 
току савладавања индивидуалног образовног плана, на начин који узима у обзир његове 
језичке, моторичке и чулне могућности (ИОП1,ИОП2) 

Ученик који стиче образовање и васпитање по прилагођеним стандардима постигнућа, 
оцењује се на основу његовог ангажовања и степена остварености циљева и прилагођених 
стандарда постигнућа.  

 Ученик са изузетним способностима ИОП3 који стиче образовање и васпитање на 
прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на 
основу праћења остваривања прописаних циљева, општих и посебних стандарда 
постигнућа и ангажовања.  

Ученик који се образује по ИОП-у оцењује се на начин и према исходима планираним 
ИОП-ом, а у складу са посебним законом: 
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- оцену одличан (5) добија ученик који остварује значајан напредак у савладавању 
захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 
стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања; 

- оцену врло добар (4) добија ученик који остварује значајан напредак у савладавању 
захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 
стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања; 

- оцену добар (3) добија ученик који остварује напредак у савладавању захтева који су 
одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, 
уз ангажовање ученика и помоћ наставника; 

- оцену довољан (2) добија ученик који остварује минималан напредак у савладавању 
захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним 
стандардима постигнућа, уз значајну помоћ наставника и ангажовање ученика; 

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а 
не достиже захтеве по прилагођеним стандардима постигнућа ревидира се индивидуални 
образовни план.  

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 
појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године. Закључна оцена 
на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине. 

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА за успех из предмета Географија 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 не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у 
дневник, добијене било којом техником провере знања. 

Закључена оцена може бити и већа уколико је процена да је знање и залагање ученика 
на вишем нивоу наго што оцене показују; уколико ученик покаже изузетан напредак и 
уколико се процени да би виша оцена стимулативно деловала на ученика. 

12. Физика 

Наставници: Звездана Пашајлић, Наташа Мићевић 

Разред: шести, седми и осми. 

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних 
Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – 
образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.  

Оствареност исхода се оцењује кроз: 

1. Усмену проверу 

2. Писмену проверу 

3. Друге активности  
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Оцена се изводи на основу утврђеног процента остварености очекиваних исхода у 
области која се прoцењује (наставна област/тема) уз посебан осврт на члан 6 из 
Правилника. Пре провере знања наставник ученицима указује које исходе је потребно 
остварити у оквиру одређене области за конкретну оцену. Оцена је јавна и даје се уз 
образложење и препоруку за даљи рад. Оцена се бележи у педагошку свеску и уноси у 
дневник. Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима 
ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године, одговори ученика 
се евидентирају (педагошка свеска и ес дневник). 

Члан 6, Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању: 

Oцeну oдличaн (5) дoбиja учeник кojи: 

– у пoтпунoсти пoкaзуje спoсoбнoст трaнсфoрмaциje знaњa и примeнe у нoвим 
ситуaциjaмa; 

– лaкo лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

– сaмoстaлнo извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– рeшaвa прoблeмe нa нивoу ствaрaлaчкoг мишљeњa и у пoтпунoсти критички 
рaсуђуje; 

– пoкaзуje изузeтну сaмoстaлнoст уз изузeтнo висoк стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Oцeну врлo дoбaр (4) дoбиja учeник кojи: 

– у вeликoj мeри пoкaзуje спoсoбнoст примeнe знaњa и лoгички пoвeзуje чињeницe и 
пojмoвe; 

– сaмoстaлнo извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– рeшaвa пojeдинe прoблeмe нa нивoу ствaрaлaчкoг мишљeњa и у знaтнoj мeри 
критички рaсуђуje; 

– пoкaзуje вeлику сaмoстaлнoст и висoк стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Oцeну дoбaр (3) дoбиja учeник кojи: 

– у дoвoљнoj мeри пoкaзуje спoсoбнoст упoтрeбe инфoрмaциja у нoвим ситуaциjaмa; 

– у знaтнoj мeри лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

– вeћим дeлoм сaмoстaлнo извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa и 
дeлимичнo сaмoстaлнo рeшaвa пojeдинe прoблeмe; 

– у дoвoљнoj мeри критички рaсуђуje; 

– пoкaзуje дeлимични стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Oцeну дoвoљaн (2) дoбиja учeник кojи: 

– знaњa кoja je oствaриo су нa нивoу рeпрoдукциje, уз минимaлну примeну; 

– у мaњoj мeри лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључивo уз пoдршку 
нaстaвникa извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– пoнeкaд je сaмoстaлaн у рeшaвaњу прoблeмa и у нeдoвoљнoj мeри критички 
рaсуђуje; 

– пoкaзуje мaњи стeпeн aктивнoсти и aнгaжoвaњa. 

Нeдoвoљaн (1) дoбиja учeник кojи: 
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– знaњa кoja je oствaриo нису ни нa нивoу прeпoзнaвaњa и нe пoкaзуje спoсoбнoст 
рeпрoдукциje и примeнe; 

– нe извoди зaкључкe кojи сe зaснивajу нa пoдaцимa; 

– критички нe рaсуђуje; 

– нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa учeшћe у aктивнoстимa нити aнгaжoвaњe. 

Скала за оцењивање (писмено) у процентима:  

86%- 100% одличан (5) 

70%- 85% врло добар (4) 

50% -69% добар (3)  

30%-49% довољан (2) 

0 % - 29% недовољан (1) 

Пре оцењивања, ученици су упознати са бодовном скалом на основу које се оцењују. 
Скала је представљена на тесту. 

* Скала може да варира у циљу мотивисаности ученика и у зависности од његовог 
постигнућа али не више од 10%. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1 или ИОП-у 2, оцењује се на 
основу ангажовања и степена остварености исхода уз прилагођавање начина и поступка 
оцењивања према Правилнику о оцељивању ученика у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“ број 34/2019, 59/2020 и 81/2020). 

Иницијални тест- обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. 
Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, која су од 
значаја за предмет. Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за 
планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. Резултати се бележе у 
педагошку свеску наставника. Након иницијалног теста наставник на одељењском већу 
предстваља анализу добијених резулатата.  

Начин и поступак оцењивања 

Ученик се оцењује најмање 4 пута у полугодишту (ако је недељни фонд часова 1 час, 
онда најмање 2 пута). Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за усмену или 
писмену проверу постигнућа.  

Ученици се оцењују: 

1) усмено - обавља се у току оба полугодишта. Најмање једна оцена треба да буде на 
основу усмене провере постигнућа ученика. Ученик може бити оцењен савког часа током 
сваког дела часа (уводног,  главног и завршног) и на свим типовима часа (обрада, 
утврђивање и систематизација). Усмена провера се не мора најавити. Оцењивање је 
континуирано током читаве школске године. Сваки ученик има право на извињење 
(уколико је био болестан или из других оправданих разлога) током полугодишта и то пре 
почетка часа како би био поштеђен испитивања на том часу.  Ученик има право једном у 
току полугодишта на извињење.  

2) писмено- провера до 15 минута може да се обави и без најаве и  резултата провере 
се уписује у педагошку свеску / дневник као активност ученика. Ове активности се узимају 
у обзир приликом утврђивања закључне оцене ученика. Распоред писмених задатака и 
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провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује за свако одељење на огласној 
табли школе и на сајту школе. Наставник обавештава ученике о садржајима који ће се 
писмено проверавати најкасније 5 дана пре провере.  

3) друге активности – практични рад, излагање и представљање (радова, истраживања, 
модела, цртежа, постера...), учешће у дебати и дискусији, писање есеја, раду на пројектима 

Критеријуми оцењивања ових активности:  

- излагање и представљање (радова, истраживања, модела, цртежа, постера...) –
вреднује се: самосталност, оригиналност, прегледност, уредност, изражајност и јасноћа при 
презентовању (ако се задатак усмено представља) 

- учешће у дебати и дискусији -  вреднује се: оствареност исхода, аргументовано 
заступање ставова, поштовање саговорника, разликује чињеницу од мишљења 

- писање есеја - вреднује се: оствареност исхода, правопис, оригиналност, поштовање 
техничих захтева, поштовање задатих рокова.. 

- рад на пројектима – вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, 
знања које је ученик стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада. 
Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика. У 
формирању коначне оцене из пројекта улази и тзв. вршњачко оцењивање које 
подразумева попуњавање анкете од стране сваког ученика у којој се износи мишљење о 
споственом раду и раду других ученика у групи. Наставник јасно дефинише и упознаје 
ученике са елементима за вредновање пројекта, групног рада и индивидуалног рада у 
оквиру групе. Пројекат може подразумевати и индивидуални рад када ученик самостално 
израђује одређену практичну вежбу и презентује свој рад писмено и/или усмено. Такође, 
ученик може добити задатак да самостално изради одређену презентацију или плакат на 
задату тему. Овакве самосталне активности се вреднују и уписују као активност у ес-
дневник.  

-  ангажовање на часу и самосталност ученика - Ангажовање подразумева да ученик 
учествује у разговору на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања, 
иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се 
вреднују кроз активност. Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током 
целе школске године. Ученик добија повратну информацију у вези са својим ангажовањем 
и то се уписује као активност у ес-дневнику.   

На основу постигнутих резултата „других активности“ (претходно наведене) наставник 
формира оцену и бележи у ес-дневник једном или два пута у полугодишту. 

Формативно оцењивање подразумева редовно праћење и процену напредовања у 
остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања, као и праћење 
владања ученика.  

Формативно оцењивање садржи: 

1. повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа 
и ангажовања  

2. предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа ученика, 
процена њихове делотворности 

3. јасне и конкретне препоруке за даље напредовање. 
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Формативне оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника (редовно 
праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, начин 
остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о ученику 
битни за праћење) 

Закључна оцена  

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 
појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у складу са 
законом. 

Закључна оцена за успех из обавезног предмета и изборног програма други страни 
језик не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене 
било којом техником провере знања. 

Закључна оцена за успех 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 на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 
аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

Ако одељењско веће не прихвати образложени предлог закључне оцене предметног 
наставника, нову оцену утврђује одељењско веће гласањем. 

Закључна оцена за успех не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане 
у дневник, добијене било којом техником провере знања. 

Шести разред 

оцена садржај 

НАСТАВНА ТЕМА: Кретање 
Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- зна шта проучава физика;  
- познаје појмове: материја, супстанца, физичко поље и физичко тело; 
- разликује супстанцу и  физичко поље, физичко тело и супстанцу; 
 - зна да наброји физичка поља; 
- зна да постоји веза математике и физике; 
- зна да сваку физичку величину могу да измере мерним инструментима или да је 
израчунају помоћу одговарајуће формуле. 
- користи неке основне физичке величине (масу, запремину, дужину, површину) за 
описивање физичких тела; 
- зна појмове: мировања, кретања, правац и смер кретања, путања, пут, време, 
брзина;  
- разликује врсте кретања према облику путање и промени брзине;  
- зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања;  
- зна мерне јединице за пређени пут, време и брзину;  
- прецизно записује физичке величине за пут, време и брзину помоћу ознака и 
мерних јединица; 
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- користи различите мерне јединице за дужину, време и брзину; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за дужину и време, из вeћe 
jeдиницe у мaњe и oбрнутo, и кoристи прeфиксe мили, кило;  
- пореди и процењује вредности за дужину и време; 
- решава једноставне проблеме и задатке везане за равномерно праволинијско 
кретање; 
- препозна уређаје за мерење времена.  

Добар 
(3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
- зна како реагују два тела без додира;  
- схвати да сви предмети и жива бића у физици представљају физичка тела; 
- разуме шта је референтно тело;  
- наведе примере и објасни релативност мировања и кретања;  
− разликује временски тренутак од временског интервала и уме да одреди 
временски интервал; 
- разликује скаларне (пређени пут, време) и векторске физичке величине (брзина); 
- уме да прикаже брзину кретања тела помоћу вектора; 
- схвати да се променљиво праволинијско кретање описује средњом брзином;  
- решава једноставне проблеме и задатке који се односе на средњу брзину код 
променљиво праволинијског кретања;  
- зна да претвара km⁄h у m⁄s и обрнуто; 
- пореди и процењује вредности за брзину; 
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина код равномерно праволинијског кретања. 

Врло 
добар 
(4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- наведе примере у којима се огледа значај физике као фундаменталне науке за 
развој других наука и технике; 
- разуме да су физичке појаве промене које се дешавају на физичким телима и 
физичким пољима;   
- разуме да је брзина кретања тела релативна и да зависи од избора референтног 
тела;  
- решава сложеније проблеме и задатке који се односе на средњу и релативну 
брзину; 
- примењује директну и обрнуту пропорционалност при решавању проблема 
везаних за равномерно праволинијско кретање;  
- зна да претвара различите мерне јединице за брзину из једне у другу ( нпр. m/h у 
m/min ...); 
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина код променљиво праволинијског кретања. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа:  
- наброји и објасни редом етапе научног метода . 
- анализира кретање тела и одреди брзину кретања у односу на различита 
референтна тела; 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за равномерно и променљиво праволинијско кретање. 

НАСТАВНА ТЕМА: Сила 

Довољан Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
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(2) захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- зна да је сила (узајамно деловање) узрок промене стања кретања и деформације 
тела; 
- зна да узајамно деловање/силa може бити са и без контакта; 
- наброји узајамна деловања/силе са и без контакта; 
- зна да се узајамно деловање тела јавља истовремено и обострано;  
- наведе примере узајамног деловања на промену брзине тела и деформације тела;  
- разликује пластичне и еластичне деформације, пластична и еластична тела; 
- дефинише силу, гравитациону силу, прецизно их записује помоћу ознаке и мерних 
јединица; 
- користи различите мерне јединице за силу; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за силу, из вeћe jeдиницe у 
мaњe и oбрнутo, кoристи прeфиксe мили, кило; 
- пореди и процењује вредности за силу; 
- препозна гравитациону, магнетну, електричну и еластичну силу, силу трења и силу 
отпора средине на примеру у свакодневном животу; 
- препозна смер и правац деловања гравитационе, магнетне, електричне, 
еластистичне силе, силе трења на конкретном примеру; 
- зна шта је сила Земљине теже;  
- зна основна својства гравитационе, електричне и магнетне силе; 
- зна врсте наелектрисања;  
- зна шта су магнети, основна својства магнета и интеракције између магнета;  
- познаје примену магнета у пракси;  
- зна да Земља има магнетно поље; 
- препознаје уређај за мерење силе. 

Добар 
(3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа:  
- разуме да је сила векторска величина која је у потпуности одређена правцем, 
смером, бројном вредношћу и мерном јединицом и нападном тачком;  
- дефинише тежину тела, прецизно је записује помоћу ознаке и мерних јединица; 
- зна основна својства тежине тела;  
- разликује  тежину тела и силу Земљине теже;  
- зна основне особине трења и отпора средине; 
- уме да наброји различите врсте трења и наведе примере;  
-уме да графички прикаже силу помоћу вектора;  
- одреди правац и смер деловања гравитационе, електричне и магнетне силе, 
еластичне силе, силе трења и силе отпора средине; 
- зна шта су компоненте резултантне силе и шта је резултантна сила;  
- зна шта су колинеарне силе; 
- рачунски одређује резултујућу силу када на тело делују колинеарне силе и помоћу 
вектора уме да прикаже резултујућу силу.   

Врло 
добар 
(4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа:  
- рачунски и графички одређује резултујућу силу колинеарних сила;  
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности промене дужине 
опруге од силе која на њу делује; 
- објасни од чега зависи тежина тела;  
- разуме утицај трења и отпора средине на конкретним примерима; 
- именује и графички прикаже силе које делују на тело у конкретном примеру;  
- решава једноставне проблеме и задатке (рачунске и квалитативне) који се односе 
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на зависност силе од промене дужине опруге. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
-  рачунски и графички одређује резултујућу силу колинеарних и неколинеарних 
сила;  
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за силу. 

НАСТАВНА ТЕМА: Мерење 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- зна да постоји и разуме зашто је уведен Међународни систем јединица;  
- зна шта су физичке величине и да се изражавају бројном вредношћу и мерном 
јединицом; 
- користи различите мерне јединице за дужину, време, брзину, силу, површину, 
запремину; 
- прецизно записује физичке величине за дужину, време, брзину, силу, површину,  
запремину, помоћу ознака и мерних јединица; 
- зна да се  физичке величине деле на основне и изведене;  
- зна да наброји основне физичке феличине и мерне јединице SI и изведене мерне 
јединице за брзину, силу, притисак и користи префиксе мили и кило;  
- пореди и процењује вредности основних и изведених физичких величина 
- уме да подеси (припреми за мерење) и правилно користи мерила и мерне 
инструменте (метарска трака, мензура, термометар, хронометар); 
- уме да одреди вредност најмањег подеока и мерни опсег, и очита вредност 
мерене физичке величине на скали мерног инструмента (метарска трака, мензура, 
термометар, хронометар, динамометар); 
- зна да мери мери дужину, масу, запремину (течности, чврстог тела неправилног 
облика), силу , температуру и време;  
- уме да табеларно прикаже мерене величине (дужина, време, запремина) са 
одговарајућим мерним јединицама. 

Добар 
(3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
- зна које врсте мерења постоје;  
- разликује мерила од мерних уређаја;  
- разликује скаларне и векторске физичке величине  у области мерења; 
- уме да подеси (припреми за мерење) и користи динамометар;  
- измери еластичну силу опруге, силу трења клизања и котрљања помоћу 
динамометра; 
- зна дозвољене јединице мере изван SI система: ар, хектар, литар, милилитар, 
користи префиксе микро и мега; 
- зна да израчуна средњу вредност мерења; 
- уме да решава једноставне  проблеме и задатке који се односе на површину 
(квадрата, правоугаоника, коцке, квадра) и запремину (коцке и квадра); 
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Врло 
добар 
(4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- уме да решава сложеније проблеме и задатке који се односе на површину 
(квадрата, правоугаоника, коцке, квадра) и запремину (коцке и квадра); 
- разуме  да се за резултат мерења узима средња вредност мерења;  
- разуме зашто се мерење понавља неколико пута;  
- уме процени тачност мерења;  
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа : 
- разуме смисао грешке мерења и прави разлику између грубе, апсолутне и 
релативне грешеке;  
- израчуна грешке (апсолутна и релативна) при мерењу и запише резултат мерења;  
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за мерење. 

НАСТАВНА ТЕМА: Маса и густина 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота 
- дефинише масу тела, прецизно записује масу тела помоћу ознаке и мерних 
јединица; 
- користи различите мерне јединице за масу и тежину тела ; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за масу и тежину тела, из 
вeћe jeдиницe у мaњe и oбрнутo, кoристи прeфиксe мили, кило;  
- пореди и процењује вредности за масу и тежину; 
- делимично познаје основна својства масе; 
- препознаје мерне иструменте за мерење масе, густине и тежине; 
- уме да одреди вредност најмањег подеока и мерни опсег, и очита вредност 
мерене физичке величине на скали мерног инструмента (вага, динамометар, 
аерометар); 
- уме да мери масу помоћу теразија и тежину помоћу динамометра;  
- уме да табеларно прикаже мерене величине са одговарајућим мерним 
јединицама. 

Добар 
(3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа:  
- уме да дефинише појам  инерције и зна како гласи Први Њутнов закон ( закон 
инерције)  
- уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила за мерење масе вагу 
(теразије); 
- зна дозвољене јединице мере изван SI система: тона; користи префиксе микро и 
мега; 
- разликује појмове масе, тежине и силе Земљине теже 
- дефинише густину, прецизно записује густину тела  помоћу ознаке и мерних 
јединица; 
- користи различите мерне јединице за густину тела; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за густину тела, из kg/m3 у 
g/cm3 и oбрнутo; 
- решава једноставне проблеме и задатке који се односе на густину, са усклађеним 
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мерним јединицама; 
- уме да објасни поступак одређивања густине чврстог тела (правилног и 
неправилног облика) и густине течности. 

Врло 
добар 
(4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- разликује појмове „инертностˮ и „инерцијаˮ 
- разуме појам  средње густина тела; 
- решава сложеније проблеме и задатке (рачунске и квалитативне) који се односе на 
густину тела. 
- решава проблеме и задатке који се односе на средњу густину; 
- уме да објасни услов пливања на основу густине. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за масу и густину. 

НАСТАВНА ТЕМА: Притисак 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- разуме појам притиска и зна да притисак постоји у свим агрегатним стањима;  
- познаје принцип спојених судова; 
- разуме појам притиска, прецизно записује притисак помоћу ознакe и мерних 
јединица; 
- користи различите мерне јединице за притисак; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за притисак, из вeћe 
jeдиницe у мaњe и oбрнутo, кoристи прeфиксe мили, кило; 
- пореди и процењује вредности за притисак; 
 - препознаје мерне иструменте за мерење притиска. 

Добар 
(3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
- разуме порекло и карактеристике хидростатичког и атмосферског притисака; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за притисак, из вeћe 
jeдиницe у мaњe и oбрнутo, кoристи прeфиксe микро, мега;  
- решава једноставније проблеме и задатке (рачунске и квалитативне) који се односе 
на притисак чврстих тела, са усклађеним мерним јединицама; 
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина. 

Врло 
добар 
(4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- решава сложеније проблеме и задатке (рачунске и квалитативне) који се односе на 
притисак чврстих тела. 
- решава проблеме и задатке (рачунске и квалитативне) који се односе на 
хидростатички притисак. 
- зна дозвољене јединице мере изван SI система: атмосфера, бар, милиметар 
живиног стуба; 
- разуме разлику између преношења притиска у чврстим телима и у флуидима;  
- разуме и примењује Паскалов закон. 
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Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама. 

Седми разред 

оцена садржај 

НАСТАВНА ТЕМА: Сила и кретање 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- зна појмове: мировања, кретања, правац и смер кретања, путања, пут, време, 
брзина, сила, убрзање, маса;  
- разликује врсте кретања према облику путање и  промени брзине и наводи 
примере из свакодневног живота;  
- зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања;  
- зна мерне јединице за пређени пут, време, брзину, силу, тежину, масу и убрзање;  
- прецизно записује физичке величине за пут, време, брзину, силу, тежину, масу и 
убрзање помоћу ознаке и мерних јединица; 
- користи различите мерне јединице за дужину, време, брзину, силу, тежину, масу и 
убрзање; 
- прецизно и тачно врши претварање мерних јединица за дужину, време, брзину, 
силу, тежину, масу и убрзање из вeћe jeдиницe у мaњe и oбрнутo, и кoристи 
прeфиксe мили, кило;  
- дефинише масу тела, силу; 
- делимично познаје основна својства масе. 
- препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
− разликује временски тренутак од временског интервала и уме да одреди 
временски интервал и промену брзине; 
- разликује скаларне и векторске физичке величине; 
- зна дозвољене јединице мере изван SI система: тона, користи префиксе микро и 
мега; 
- зна да претвара km⁄h у m⁄s и обрнуто; 
- уме да прикаже брзину, убрзање, силу, тежину  помоћу вектора; 
- схвати да се променљиво праволинијско кретање описује средњом брзином;  
- дефинише тежину тела и зна основна својства тежине тела;  
- уме да дефинише појам  инерције и зна како гласи Први Њутнов закон ( закон 
инерције), Други Њутнов закон ( основни закон динамике) и Трећи Њутнов закон ( 
закон акције и реакције),   
- зна шта су компоненте резултантне силе и шта је резултантна сила;  
- зна шта су колинеарне силе; 
- рачунски одређује резултујућу силу када на тело делују колинеарне силе и помоћу 
вектора уме да прикаже резултујућу силу; 
- решава једноставне рачунске задатке који се односе на средњу брзину код 
променљиво праволинијског кретања и код равномерно променљивог 
праволинијског кретања, убрзање; 
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина код равномерног и равномерног променљивог праволинијског кретања. 
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Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- разликује тренутну и средњу брзину код променљивог кретања; 
- разуме да је брзина кретања тела релативна и да зависи од избора референтног 
тела;  
- на основу вредности убрзања одреди врсту кретања; 
- зна везе изведених мерних јединица и основних мерних јединица за њутн;  
- упореди интензитет, правац, смер и нападне тачке силе акције и силе реакције; 
-  запише Трећи Њутнов закон помоћу једначине;  
- примени научено о кретању и Њутновим законима у објашњавању различитих 
појава из свакодневног живота; 
- именује и графички прикаже силе које делују на тело у конкретном примеру; 
- разликује појмове „инертностˮ и „инерцијаˮ 
- уме да решава сложеније проблеме и задатке (рачунске и квалитативне)  који се 
односе на средњу и релативну брзину, равномерно и равномерно променљиво 
праволинијско кретање, Њутнове законе;убрзање.  

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа:  
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за силу и кретање. 

НАСТАВНА ТЕМА: Кретање под дејством  Земљине теже. Силе трења 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: Уме да: 
-изводи демонстациони оглед за слободан пад, хитац навише и хитац наниже; 
-скицира дијаграм сила за тело које пада у ваздуху и вакууму 
-објасни како сила отпора средине утиче на кретање тела; 
-наведе карактеристике слободног пада, хица навише и хица наниже; 
-објасни узрок појаве трења и утицај трења на кретање тела; 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: Уме 
да 
-објасни карактеристике бестежинског стања и наведе примере у којима се тело 
налази у бестежинском стању; 
-објасни зависност брзине и пута од времена код слободног пада, хица навише и 
хица наниже; 
-дефинише убрзање слободног пада, наведе бројну вредност   убрзања  и запише је 
помоћу ознаке и одговарајуће мерне јединице 
-уочи и векторима прикаже силе које делују на тело када се креће вертикално 
наниже или вертикално навише; 
-препозна карактеристике слободног пада у тексту задатка и примени одговарајућу 
формулу за слободан пад у поступку решавања текстуалних задатака 
-разликује врсте трења 
-познаје особине силе трења и силе отпора средине 
-измери силу трења клизања динамометром  
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Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа:  
- објасни услове у којима се тело налази у бестежинском стању; 
-векторима прикаже убрзање тела, брзину тела и силу Земљине теже код слободног 
пада,  хица навише и хица наниже; 
-направи аналогију између равномерно убрзаног кретања без почетне брзине и 
слободног пада/ хица наниже и равномерно убрзаног праволинијског кретања/ 
хица навише и равномерно успореног праволинијског кретања;  
-објасни природу нормалне силе и коефицијента трења  
- решава једноставне проблеме и задатке који се односе на хитац навиже и наниже 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за кретање у пољу Земљине теже и трење. 

НАСТАВНА ТЕМА: Равнотежа 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
-уме да одреди интензитет резултујуће силе када на тело делују две или више сила у 
истом правцу; 
- познаје појам равнотеже и зна под којим условима је тело у равнотежи 
-наведе врсте равнотеже и објасни их на примерима; 
-објасни шта је полуга и наведе примере примене полуге  у свакодневном животу; 
-разликује једнокраке и двокраке полуге; 
- одреди правац и смер деловања силе потиска изводећи једноставне 
демонстрационе огледе; 
-објасни пливање и тоњење тела на основу густине тела; 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
-представи вектором резултујућу силу за две или више силе које делују на тело у 
истом правцу; 
- анализира равнотежу тела и однос сила које делују на тело у равнотежи; 
-повеже равнотежно стање са Првим Њутновим законом ; 
-изведе поступак одређивања тежишта различитих тела и објасни га; 
-дефинише момент силе и објасни његову зависност од интензита силе и крака 
силе; 
- објасни услов за равнотежу двокраке полуге и примени га у решавању 
квалитативних задатака 
- објасни узрок појаве силе потиска у течностима користећи претходна знања о 
ходростатичком притиску 
-наведе карактеристике силе потиска; 
-објасни пливање и тоњење тела ма основу односа силе потиска и силе Земљине 
теже. 
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Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
-скицира одређивање резултујуће силе надовезивањем вектора и методом 
паралелограма; 
-примени Питагорину теорему за израчунавање интензитета резултујуће силе када 
на тело делују две силе под правим углом: 
- анализира услов за равнотежу једнокраке и двокраке полуге и примењује га у 
решавању квалитативних и квантитативних задатака; 
-решава квалитативне и квантитативне задатке везане за момент силе и силу 
потиска; 
-разуме и примењује Архимедов закон; 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа : 
- разложи силу и одреди компоненте силе; 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за област Равнотежа. 

НАСТАВНА ТЕМА: Рад , снага и енергија 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
-објасни када сила која делује на тело врши рад; 
-процени на основу смера кретања тела и смера деловања силе да ли сила врши 
позитиван, негативан или рад једнак нули; 
- објасни везу између рада и енергије; 
-наведе различите облике енергије; 
-објасни шта је механичка енергија тела и наведе  облике механичке енергије; 
-објасни када тело поседује кинетичку а када потенцијалну енергију 
-дефинише снагу 
- прецизно записује физичке величине рад, снага и енергија помоћу ознака и 
мерних јединица. 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа:  
- објасни особине кинетичке енергије и потенцијалне енергије 
- разликује еластичну и гравитациону потенцијалну енергију; 
-повеже рад силе са променом енергије тела; 
-дефинише закон одржања енергије; 
-разуме физички смисао коефицијента корисног дејства 
-- решава једноставније проблеме и задатке (рачунске и квалитативне) који се 
односе на рад снагу и енергију; 
- користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких 
величина. 
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Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
-повезује Њутнове законе и слагање сила и решава сложеније задатке који се 
односе на рад,снагу и енергију 
-анализира закон одржања енергије код хица навише и слободног пада; 
-повеже рад силе са променом енергије тела и примени научено у решавању 
квантитативних задатака; 
-дефинише закон одржања енергије и примени га у решавању квалитативних и 
квантитативних задатака 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за рад, снагу и енергију. 

НАСТАВНА ТЕМА: Топлотне појаве 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
-разликује основна агрегатна стања супстанце;  
-зна да агрегатно стање супстанце зависи од температуре; 
- дефинише температуру као меру загрејаности тела; 
-препознаје  термометар; 
-записује помоћу одговарајућих ознака и мерних јединица температуру тела 
користећи Целзијусову и Келвинову скалу. 
- наводи и објашњава примере топлотног ширења из свакодневног живота; 
- зна начине промене температуре тела; препознаје ситуације у којима долази до  
топлотне размене; 
 -зна да разне супстанце различито проводе топлоту. 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
-објасни својим речима процес дифузије у сва три агрегатна стања; 
- врши претварање температуре изражене у Целзијусовим степенима у келвине и 
обрнуто; 
-мери температуру термометром са алкохолом 
-дефинише унутрашњу енергију  
- разликује појмове температуре, топлоте и унутрашње енергије и 
објашњава примере промене унутрашње енергије вршењем рада и топлотном 
разменом. 
-зна да именује фазне прелазе 
-разликује топлотне проводнике и изолаторе 

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- зна разлику између унутрашње енергије и количине топлоте; 
-разуме карактеристичне процесе који описују промене агрегатних стања. 
- разуме појам специфичне топлотне капацитивности и уме да 
решава проблеме и задатке који се односе на топлотну равнотежу.  
- разуме појам специфичне топлоте фазног прелаза и уме да 
решава проблеме топлотне равнотеже који укључује фазне прелазе. 
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Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везаним за топлотне појаве 

Осми разред 

оцена садржај 

НАСТАВНА ТЕМА: Осцилаторно и таласно кретање 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
-уме да опише периодично, осцилаторно и таласно кретање 
- на примерима разликује периодично, осцилаторно и таласно кретање 
-демонстрира осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу 
- разлиује основне појмове и величине којима се описују периодично и 
осцилаторно кретање: осцилатор, клатно, осцилација, амплитуда, период, 
фреквенција. 
-дефинише звук 
-препознаје основне особине звука 
-разликује звук, инфразвук и ултразвук  
-упоређује брзину звука у чврстим, течним и гасовитим срединама 
-наводи примере примене ултразвука  
-разуме негативан утицај буке и примењује превентивне мере заштите 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
- на примерима уме да објасни резонанзију звука 
- демонстрира нека својства звука једноставним огледима (резонанција звука, 
зависност висине тона од  дужине ваздушног стуба) 
-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 

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
-уме да повезује физичке величине које описују осцилаторно кретање (елонгација, 
амплитуда, период, фреквенција) и решава једноставне квантитативне и 
квалитативне задатке 
 -разуме како се мењају положај и брзина при осцилаторном кретању и уме то да 
повеже са Законом одржања енергије 
-дефинише таласни фронт и разликује таласе по облику таласног фронта 
-разликује таласе по начину осциловања 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа:  
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за осцилаторно и таласно кретање. 

НАСТАВНА ТЕМА: Светлосне појаве 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: Уме да: 
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-дефинише светлост и познаје њене основне карактеристике; 
-разликује природне и вештачке изворе светлости; 
- демонстрира и објашњава појаву сенке; 
-познаје примере одбијања и преламања светлости у свакодневном животу; 
-дефинише огледала и сочива 
-познаје врсте огледала и сочива и наводи примере њихове примене; 
-упознат је са штетним последицама прекомерног излагања Сунчевој светлости и 
мерама заштите. 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа:  
- разуме одбијање и преламање светлости на равним и сферним граничним 
површима; 
-познаје појмове: центар, теме, жижа, жижна даљина, карактеристични зраци  
 -зна да објасни формирање лика код огледала и сочива  
- уме да опише лик премета код огледала и сочива и користећи карактеристичне 
зраке одреди његов положај; 
- разуме принцип рада лупе  

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа:  
-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 
-демонстрира и објасни функционисање ока и корекцију вида 
- уме да решава једноставне квалитативне и квантитативне задатке из геометријске 
оптике. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
-разуме принцип рада микроскопа 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за геометријску оптику.. 

НАСТАВНА ТЕМА: Електрично поље 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- зна врсте наелектрисања и основне начине наелектрисавања тела  
-познаје основна својства електростатичке силе;  
-приказује вектором електростатичку силу која делује између два наелектрисана 
тела; 
-препознаје појаву статичког електрицитета у свакодневном животу; 
-дефинише количину наелектрисања и записује помоћу ознаке и мерне јединице; 
-разликује електроскоп и електрометар и уме да их користи у једноставним 
огледима; 
-разликује проводнике и изолаторе 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
- на основу знања о структури супстанце уме да објасни наелектрисавање тела 
-разуме и примењује Закон одржања количине наелектрисања 
-познаје основна својства електичне силе 
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-познаје појам електричног поља и графички представља електрично поље 
тачкастог наелектрисања 
-дефинише јачину поља и записује помоћу ознаке и мерне јединице 
-разуме појам  хомогеног поља и уме графички да прикаже хомогено електрично 
поље 
- разуме рад електричне силе 
-дефинише напон и записује га помоћу ознаке и мерне јединице 
-разуме математичку формулацију Кулоновог закона 

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- зна везу између јачине хомогеног поља и напона 
-решава једноставне квантитавне и квалитативне задатке везане за Кулонов закон, 
јачину електричног поља , количину наелектрисања и рад у електричном пољу. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа : 
- зна везу између јачине хомогеног поља и напона -  
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за област Електрично поље 

НАСТАВНА ТЕМА: Електрична струја 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
-познаје појам и врсте електричне струје; 
-зна основне елементе струјног кола и уме да их повеже;  
-уме да симболима прикаже једноставно струјно коло ;  
- познаје изворе струје и разуме њихову улогу у струјном колу. 
-наводи примере примене различитих деловања електричне струје (магнетно, 
топлотно, механичко, хемијско) у свакодневном животу. 
-дефинише јачину струје и записује помоћу ознаке и мерне јединице 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа:  
- објасни провођење струје кроз метале, течности и гасове 
- дефинише  електрични отпор и записује их помоћу ознаке и мерне јединице 
-познаје карактеристике електричног отпора и зна шта су отпорници 
- разуме и примењује Омов закон за део струјног кола  
-уме да повеже у струјно коло и подеси (припреми за мерење) амперметар и 
волтметар /унимер 
-одређује мерни опсег, вредност намањег подеока и мерену вредност за  
амперметар и волтметар/унимер 
-уме да повеже отпорнике редно и паралелно и израчуна еквивалентну отпорност 
везе. 
-дефинише рад и снагу електричне струје и записује користећи ознаке и мерне 
јединице-уме да израчуна потрошњу електричне енерије и економично користи 
електричне уређаје 

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- познаје карактеристике извора електричне струје (ЕМС и унутрашња оторност) 
-разуме и примењује Омов закон за цело струјно коло  
-уме да одреди еквивалентну отпорност комбиноване везе отпорника 
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-изводи једноставне огледе (провера Омовог закона , редна и паралелна веза 
отпорника...) и анализира резултате огледа  
-табеларно и графички приказује резултате мерења 
-разуме и примењује Џулов закон 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везано за електричну струју. 

НАСТАВНА ТЕМА: Магнетно поље 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
-зна основна својства магнета и интеракције између магнета; 
- познаје примену магнета у пракси;  
-зна да Земља има магнетно поље и разуме принцип рада компаса. 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
- познаје појам магнетног поља и графички представља магнетно поље 
праволинијског проводника 
-зна да електрична струја струја ствара магнетно поље , уме да објасни Ерстедов 
оглед 
-дефинише магнетну индукцију и магнетни флукс и записује помоћу ознака и  
мерних јединица. 
- зна шта је електромагнет и наводи примере примене 

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- зна да магнетно поље делује силом на струјни проводник (Амперова сила) 1 и да 
се на томе заснива рад електромотора. 
-графички представља магнетно поље соленоида  
-уме да одреди интензитет правац и смер Амперове силе. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, графичке, експерименталне), 
анализира и презентује њихове резултате у сложеним и непознатим ситуацијама 
везаним за Магнетне појаве. 

НАСТАВНА ТЕМА:  Елементи атомске и нуклеарне физике 

Довољан 
(2) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном нивоу постигнућа: 
- објасни структуру атома; 
- 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;  
- разуме штетно деловање радиоактивног зрачења на живи свет;  
- зна како да се заштити од утицаја радиоактивног зрачења; 
- безбедно се понаша у близини извора радиоактивног зрачења. 

Добар (3) Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу постигнућа: 
-  може да објасни разлику између атома и молекула; 
- зна да су својства тела последица међумолекулских интеракција и топлотног 
кретања молекула   
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- зна да између нуклеона делују нуклеарне силе;  
-  зна шта је радиоактивност, може да наброји врсте зрачења; 
- објасни употребу радиоактивних изотопа у медицини, индустрији и археологији 
разуме утицај радиоактивног зрачења и нуклеарног оружја на живи свет: 

Врло 
добар (4) 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном и средњем нивоу постигнућа, као и део 
захтева са напредног нивоа постигнућа: 
- зна шта су алфа, бета и гама зраци; 
- уме да напише једначине радиоактивних распада (промене редног и масеног 
броја)  
- зна шта су изотопи и користи ознаке (A, Z) за масени и редни број; 
- зна шта је јонизација  
- уме да објасни појмове фисија и фузија и зна њихову примену. 

Одличан 
(5) 
 

Ученик који остварује напредак у савладавању школског програма и у достизању 
захтева који су утврђени на основном, средњем и напредном нивоу постигнућа: 
- разуме принцип рада Гајгер-Милеровог бројача; 
- објасни принцип рада нуклеарних електрана; 
- уочи разлику између обогаћеног и осиромашеног урана; 
- примењује научено о алфа и бета распаду у решавању рачунских задатака; 
- разуме процес трансформације језгра, стварања радиоактивних изотопа. 

Напомена: Учење наставе физике је спирални процес, то подразумева да се наставни 
садржаји надовезују и надограђују, па је зато неопходно познавање претходно учених 
појмова и чињеница за сваку наредну тему у оквиру истог и следећег разреда. 

13. Хемија 

Наставници: Бојка Димитријевић 

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних 
Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа – 
образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

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.  

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 
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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 чија 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, а у складу са законом. 

- закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у 
дневник, добијене било којом техником провере знања,а не може бити мања од 
аритметичке средине свих појединачних оцена 

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. 

5) недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена мања од 1,49. 

- закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања 
аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

Елементи праћења и вредновања у поступку оцењивања  

Ученик се оцењује најмање 4 пута у полугодишту. Ученик у току часа може да буде само 
једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа. 

• Иницијални тест - обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. 
Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, модула 
или теме, која су од значаја за предмет. Резултат иницијалног процењивања не оцењује се 
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и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. Резултати 
се бележе у педагошку свеску наставника. Након иницијалног теста наставник на 
одељењском већу предстваља анализу добијених резулатата.    

• Усмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта.  

Најмање једну оценау у полугодишту треба дати на основу усмене провере постигнућа 
ученика. 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 почетка часа. Оцена 
добијена усменом провером знања саопштава се и образлаже ученику и уписује у дневник 
на истом часу. Ученици могу поправљати своје усмене одговоре. 

Писмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта.  

Контролне вежбе 

Контролне вежбе изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити истакнут 
на сајту школе. Оцена се уписује у дневник у року од осам радних дана од дана прoвере.  

У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе (пре оцењивања, 
ученици су упознати са бодовном скалом на основу које се оцењују. Скала је представљена 
на табли и/или на тесту): 

оцена проценат образовни ниво образовни ниво 

1 0-29%   

2 30%-49% основни ниво препознавање 

3 50%-69% средњи ниво репродукција 

4 70%-85% средњи ниво разумевање 

5 86%-100% напредни ниво примена 

Петнаестоминутне провере 

Овакав вид провере обавља се без претходне најаве. Оцена са петнаестоминутне 
провере се не уноси у дневник,већ се евидентира у педагошкој свесци ради утврђивања и 
праћења остварености циља часа, савладаности дела реализованих садржаја или на крају 
полугодишта. Служи као повратна информација ученику и наставнику о постигнућу ученика 
и може се узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене,а у најбољем интересу 
ученика.  

• Пројекат  (експериментални, истраживачки) - групни облик рада на одређену тему, а 
има за циљ: самостално прикупљање и критички одабир информација; решавање 
проблема; доношење одлука; планирање и поштовање рокова; самостално учење; рад у 
групи; сарадња; критички однос према властитом и туђем раду. Наставник јасно дефинише 
и упознаје ученике са елементима за вредновање пројекта, групног рада и индивидуалног 
рада у оквиру групе. 

Начини оцењивања: с обзиром да се  пројекат састоји од неколико фаза, да не 
представља само презентацију већ цео процес од одабира теме, начина рада, реализације, 
анализе и презентације, вреднује се активност и ангажовање током рада на пројекту, знања 
које је ученик стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање резултата рада (нпр. 
50 бодова оствареност исхода, 30 бодова презентација и дискусија, 10 бодова поштовање 
техничих захтева, 10 бодова поштовање задатих рокова). 
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Пројектна настава/задаци се најчешће реализује кроз рад у групи што подразумева 
тимски рад ученика. У формирању коначне оцене из пројекта може да улази и тзв. 
вршњачко оцењивање које подразумева попуњавање анкете од стране сваког ученика у 
којој се износи мишљење о споственом раду и раду других ученика у групи. Наставник јасно 
дефинише и упознаје ученике саелементима за вредновање пројекта, групног рада и 
индивидуалног рада у оквиру групе). 

• Практични рад (оглед, лабораторијска вежба, практични задатак) - ученик/ученица се 
оцењује: за извођење огледа/лабораторијске вежбе/задатка, давање једноставног 
објашњења рада (поступка) и начина одбране (излагања).  

Начини оцењивања: Лабораторијске вежбе, проблемски задаци, симулације 

• Активност и резултати рада ученика - су различите активности којима се показује 
примена знања ученика, самосталност, показане вештине у коришћењу материјала, алата, 
инструмената и др. у извођењу задатка, као и примена мера заштите и безбедности према 
себи, другима и околини, а које су у складу са програмом биологије.  

У активности ученика улазе 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. Наставник прати 
активности ученика и благовремено их бележи у своју педагошку свеску. На тај начин 
наставник формативно оцењује ученика. Целокупна активност ученика може бити 
изречена сумативном оценом у дневнику. 

Ученик се оцењује на основу:  

- излагања и представљања (обрађених појмова, изложба радова, резултати 
истраживања, модели, цртежи, графикони, табеле, постери...)  

- писање есеја (50 бодова оствареност исхода, 10 бодова правопис, 20 бодова 
оригиналност, 10 бодова поштовање техничих захтева, 10 бодова поштовање  задатих 
рокова).  

- учешће у дебати и дискусији дискусији (50 бодова оствареност исхода, 30 бодова 
аргументовано заступање ставова, поштовање саговорника, 10 бодова разликује чињеницу 
од мишљења, 10 бодова...) 

- учешће у различитим облицима групног рада – (нпр. 50 бодова исходи, 20 бодова 
сарадња у групи, 20 бодова испуњавање додељених задужења у оквиру групе, 10 бодова 
поштовање временских оквира…). 

• Рад на часу - је слободна наставникова процена о раду ученика током једног 
полугодишта/школске године.  

- Ангажовање подразумева да ученик учествује у разговору на часу (нпр. 20 бодова 
одговара на питања наставника, 30 бодова води конструктиван разговор са другим 
ученицима у вези са задатом темом, 20 бодова ради задат задатак на часу, 10 бодова 
помаже другима...). Степен самосталности у раду, степен ангажовања, иницијативе, начин 
остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују кроз 
активност. Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током целе школске 
године. Ученик добија повратну информацију у вези са својим ангажовањем: плус у 
педагошкој свесци, зелени смајли… Оцена из активности може бити од значаја и за општи 
успех ученика, најчешће у његову корист. 
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• Радна свеска из хемије - наставник може да оцени радну свеску ученика на крају 
полугодишта/школске године.  

Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, тачност датих одговора.  

• Домаћи задатак - наставник вреднује сваки домаћи задатак. Посебно се наглашава 
како наставник оцењује домаћи задатак, да ли оцењује оценом у дневнику, да ли бележи 
редовност, шта следи ако ученикне уради 1, 2 или више домаћих задатака, поштовање 
задатих рокова…као и редовно доношење материјала потребног за рад на часу. 

• Ваннаставне активности - подразумева ангажовање ученика у ваншколским 
активностима (Фестивал науке, сарадња са институцијама у циљу промовисања науке, 
конкурси...), као и током излета, посета... 

 • Остало - у закључну оцену за крај полугодишта/школске год. могу да уђу и остале 
активности и интересовања ученика, његова залагања, прикази занимљивих текстова из 
научно-популарне литературе, редован долазак на часове додатне и допунске наставе, 
припремне наставе... 

Формативно оцењивање подразумева редовно праћење и процену напредовања у 
остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања, као и праћење 
владањаученика.  

Формативно оцењивање садржи: 

1. повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа и 
ангажовања 

2. предузете активности од стране наставника за унапређивање постигнућа ученика, 
процена њихове делотворности 

3. јасне и конкретне препоруке за даље напредовање. 

Формативне оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника (редовно 
праћење напретка постигнућа ученика, начин како учи, степен самосталности у раду, 
начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о 
ученику битни за праћење). 

Оцењивање ученика који остварују додатну подршку у образовању 

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану 
(ИОП-1) оцењивање се врши у односу на постојеће стандарде и очекиване исходе у ИОП-у.  

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану са 
прилагођеним стандардима постостигнућа (ИОП-2), оцењује се на основу ангажовања и 
степена остварености циљева и прилагођених стандарда. 

Ученик са изузетним способностима коjи стиче образовање и васпитање на прилагођен 
и обогаћен начин,применом индивидуалног образовног плана (ИОП-3), оцењује се на 
основу праћења остваривања прописаних циљева,општих и посебних стандарда 
постигнућа и ангажовања. 

Основни ниво  

Општа хемија  

У области општа хемија ученик зна: 
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 - да прави разлику између елемената,једињења и смеша из свакодневног живота на 
основу њихове сложености 

 - о практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења на 
основу њихових практичних својстава  

- на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама промена 
супстанце подлежу као и да се при променама укупна маса супстанце не мења 

 - да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и да се те честице 
међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе 

 - тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једињењима  

- квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских 
формула најважнијих представника класа неорганских и органских једињења и 
квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације 

 - шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу 

 - значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елементи 
једињења, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксиди киселина, 
база, со индикатор. 

У области експеримента ученик уме да  

- загрева супстанцу на безбедан начин - измери масу, запремину и температуру 
супстанце  

- у једноставним огледалима испита својства супстанци ( агрегатно стање, мирис, боју, 
магнетна својства, растворљивост ), као и да својства опише 

 - састави апаратуру и изведе поступак цеђења  

Неорганска хемија  

У области неорганске хемије ученик зна:  

- основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање, 
проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником)  

- везу између својстава неметала, метала и њихове практичне примене  

- да препозна метале на основу њихових физичких и хемијских својстава  

- да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења  

- примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу, као и практичну 
примену ових једињења 

 - осбновна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли.  

У области експеримента ученик уме да  

- безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором 

 - утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боју, мирис) 

 - докаже кисело-базна својства супстанце помоћу индикатора 

 - испита растворљивост соли  

Органска хемија  

У области органске хемије ученик зна: 

 - формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола, 
карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара  
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- основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних 
једињења, карбоксилних киселина и естара, 

 - практичан значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних 
киселина и естара.  

Биохемија  

У области биохемије ученик зна:  

- да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља, угљених 
хидрата, протеина  

- примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у намирницама  

Хемија животне средине  

У области хемије животне средине ученик зна:  

- значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног 
складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине.  

Средњи ниво  

Општа хемија  

У области општа хемија ученик зна:  

-како тип хемијске везе одређује својства супстанци (темп. топљења, кључања), као и 
растворљивост супстанци  

- значење термина материја, хомогена смеша, хетерогена смеша,изотоп,анхидрид, 
анализа, синтеза, неутрализација, супституција, адиција  

- шта је засићен, незасићен и презасићен раствор - да саставља формуле најважнијих 
представника класа неорганских и органских једињења и саставља једначине хемијских 
реакција неутрализације и супституције У области експеримента ученик уме  

- да изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце 
(повећањем температуре растварача, уситљавањем супстанце, мешањем) 

 - промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце и растварача 
(разблаживање и концентровање) 

 - у огледима да испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује 
табеларно или шематски  

- израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната 
производа на основу хемијске једначине, тј. да покаже на основу израчунавања да се 
укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама  

- израчуна масу растворене супстанце и растварача на основу процентне 
концентрације раствора и обрнуто  

- направи раствор одређене процентне концентрације  

Неорганска хемија  

У области неорганске хемије ученик зна:  

- да основу назива оксида, киселина, база и соли састави формуле тих супстанци  

- да пише једначине хемијских реакција бинарних једињења.  
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У области експеримента ученик уме да  

- експерименталним путем испита растворљивост оксида и хемијску реакцију оксида 
са водом  

- испита најважнија хемијска својства киселина  (реакцију са металима и карбонатима) 

Органска хемија  

У области органске хемије ученик зна:  

- да пише једначине хемијских реакција, сагоревања угљоводоника и алкохола  

Биохемија 

 У области биохемије ученик зна:  

- најважније улоге масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим организмима  

Хемија животне средине  

У области хемије животне средине ученик зна: 

-објашњава настајање,последице и поступке за спречавање појаве киселих киша и 
ефеката стаклене баште,објашњава значај озонског омотача,узрок настанка озонских рупа 
и последице.  

Напредни ниво 

Општа хемија  

У области општа хемија ученик зна:  

- објашњава структуру атома, молекула и јона, које честице изграђују атоме и како од 
њиховог броја зависи наелектрисање молекула и јона  

- објашњава разлику између чистих супстанци, елемената и једињења и смеша на 
основу врста честица које их изграђују и објашњава како честична грађа и хемијске везе 
одређују својства и промене супстанци 

 - објашњава зависност растворљиве супстанце од природе супстанце и растварача  

- изводи стехиометријска израчунавања која обухватају однос масе и количине 
супстанце 

 - бира на основу својстава и састојака смеше одговарајући поступак за њихово 
раздвајање и изводи поступак планира експериментални поступак према задатом циљу 
за истраживања 

- бележи, приказује резултате истраживања табеларно и графички, формулише 
објашњења и изводи закључак У области експеримента ученик уме да  

- на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући поступак за 
њихово раздвајање  

- да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему /питању за 
истраживање,да бележи и приказује резултате табеларно и графички,формулише 
објашњење и изведе закључке  

- да израчуна процентну заступљеност неке супстанце у смеши ,да изводи 
стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку  
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Неорганска хемија  

У области неорганске хемије ученик зна да:  

- објашњава физичка и хемијска својства метала и неметала на основу структуре 
њихових атома и молекула  

- објашњава хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима) 
и пише одговарајуће хемијске једначине  

- објашњава хемијска својства киселина (реакције са металима, базним оксидима, 
хидроксидима, карбонатима и бикарбонатима) и пише одговарајуће хемијске једначине  

- објашњава хемијска својства база (реакције са киселинама и киселим оксидима) и 
пише одговарајуће хемијске једначине  

- објашњава физичка и хемијска својства соли У области експеримента ученик уме да - 
изведе реакцију неутрализације  

Органска хемија  

У области органске хемије ученик зна да:  

- објашњава хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина и 
естара и пише одговарајуће хемијске једначине  

- објашњава практичну примену угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина и 
естара на основу својства која имају  

Биохемија  

У области биохемије ученик зна да:  

- описује основну структуру молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и 
протеине 

 - објашњава хидрогенизацију незасићених триациглицерола и сапонификацију, 
наводи производе хидролизе дисахарида и полисахарида и описује услове под којима 
долази до денатурације протеина.  

Хемија животне средине  

У области хемије животне средине ученик зна:  

-објашњава допринос хемије заштити животне средине и предлаже активности којима 
доприноси сзаштити животне средине. 

14. Музичка култура 
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15. Математика 

 



Критеријуми и елементи оцењивања у настави математике 

Основне школе „Мирослав Антић“ 
 

 
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 добија 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

- 85%-до 100% одличан (5)  
- 70%-до 85% врло добар (4)  
- 50%-69% добар (3)  
- 30%-49% добар (2) 
- од 0%-29% довољан (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 

 
 

 

Тема 
ОЦЕНА 

2 3 4 5 
  Уме да израчуна 

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 



   
 
 
 
 

вредност 
сложеног 

 
 
 
 
Уме да израчуна 

  бројевног израза; 

  користи бројеве 
и 

  бројевне изразе у 

  проблемским 

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  
-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 
 

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 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 

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

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 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 
 



   
Уме да израчуна вредност 
једноставнијег бројевног израза; 
решава једноставну линеарну 
једначину; употребљава 
одговарајуче скуповне ознаке, 
изводи скуповне операције уније, 
пресека, разлике; уме на основу 
Веновог дијаграма да запише 
елементе уније, пресека и 
разлике два скупа; 
разуме помове садржалац и 
делилац; уме да примени 
основна правила 
дељивости са 2, 3, 5, 9 и декадном 
јединицом; разликује просте и 
сложене бројеве, уме да одреди 
НЗС и НЗД 
Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а садржаје из 
следећег нивоа решава уз 
подршку наставника 

ситуацијама; уме вредност сложеног 
бројевног израза; 
користи бројеве и 
бројевне изразе у 
проблемским 
ситуацијама; 
уме да састави и 
реши 
линеарнуједначину 
и неједначину; 
правилно користи 
речи и, или, не, 
сваки; користи 
Венов 
дијаграм и 
скуповне 
операције за 
решавање 
проблемских 
задатака; оперише 
са појмом 
дељивости у 
проблемским 
ситуацијама; оперише 
са НЗС и НЗД у 
проблемским 
ситуацијама 
Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје  

  да састави и 
реши 

  линеарну 

 Разуме појмове претходник и следбеник; уме 
да одреди 

једначину и 

 парне и непарне бројеве; уме да изврши једну 
рачунску 

неједначину; уме 

 операцију са природним бројевима; уме да 
одреди 

да решава изразе 
у 

Природни бројеви и 
дељивост 

количник и остатак при дељењу; разуме 
појам скупа као и појмове : празан скуп, 
једнакост скупова, 
подскуп скупа; уме да нацрта Венов дијаграм и 
да га 

вези операција 
са скуповима, 
тумачи 
Венов дијаграм 
два 

 протумачи; уме да одреди унију и пресек два 
скупа; 

или три скупа и 

 зна када је један број дељив другим; уме да 
растави 
Зна правила дељивости и примењује на 2,5 и 
10 

користи га у 

 природан број на просте чиниоце и одреди 
НЗС и НЗД два броја 

проблемским 

 Садржаје из следећег нивоа решава уз подршку 
наставника 

задацима; уме да 

  примени основна 

  правила 
дељивости 

  са 4 и 25; разуме 

  појам дељивости 
у 

  проблемским 

  ситуацијама, 

  примењује НЗС 
и 

  НЗД 
 Усвојио је 
садржаје из 
претходних 
нивоа а садржаје 
из следећег 
нивоа решава уз 
подршку 
наставника 

 Распознаје геометријске Црта геометријске објекте 
користечи 

Уме да 
конструише 

Црта и конструише по 

 објекте(права,дуж,полуправа,раван,кружница,
круг,угао 

прибор;разликује паралелне и 
нормалне 

праву нормалну 
на 

потреби геометријске 

 и др.);распознаје паралелне и нормалне праве и уме да их нацрта;уме да дату праву или објекте;закључује 



праве;уме да 

Основни појмови 
опише основне појмове у вези са 
кругом(центар,полупречник,тангента,тетива);у
ме да 

упореди,сабира и одузима дужи 
конструктивно и 
рачунски;анализира 

паралелну 
датој 
прави;уме да 

користећи особине 
паралелних и 
нормалних 

геометрије одреди положај тачке и праве у односу на 
круг;влада појмом вектор. 
Садржаје из следећег нивоа решава уз 
подршку наставника 

односе датих геометријских 
објеката и записује их 
математичким 

преслика 
дати 
геометријс
ки 

правих;закључ
ује користећи 
особине 

  писмом;влада појмом транслација. објекат 
централном 

паралелограма. 

  Усвојио је садржаје из претходних 
нивоа а садржаје из следећег нивоа 
решава уз подршку наставника 

симетријом и Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје 

   транслацијом. 
Усвојио је 
садржаје из 
претходних 
нивоа а садржаје 
из следећег 
нивоа решава уз 
подршку 
наставника 

 



 
 
 
 
 
 

Угао 

 
 
 
 
 
 
 
Разликује неке врсте углова, уме да их нацрта 
и 
обележи, уме да користи угломер; сабира и 
одузима углове изражене у степенима 
сабира и одузима углове графички уз 
подршку или ПП материјал 
препознаје појмом централни угао, угао, 
елементи угла, уочава њихове моделе у равни 
и уме да их нацрта и обележи; 
препознајепојмовима суседни, упоредни, 
унакрсни углови, уочава њихове моделе и 
равни и уме да их нацрта ; уме да упоређује 
углове; зна које су јединице за мерење углова; 
 

 
 
Труди се да прилично редовно 
ради 
домаће задатке; труди се да не 
пропусти да понесе потребан 
прибор; често 
учествује у раду на часу; влада 
појмом централни угао, угао, 
елементи угла, уочава њихове 
моделе у равни и уме да их 
нацрта и обележи; влада 
појмовима суседни, упоредни, 
унакрсни углови, уочава њихове 
моделе и равни и уме да их 
нацрта ;  
сабира и одузима углове графички 
и 
рачунски; уме да одреди 
комплементне и суплементне 
углове и рачуна са њима ако су 
изражени у степенима 
уочава углове на трансверзали и 
израчунава њихове мере 
 
 

редовно ради 
домаћи , 
доноси 
потребан 
прибор, 
активно 
учествује у 
раду на часу; 
уме да одреди 
суплементне, 
комплементне, 
упоредне, 
унакрсне углове 
и рачуна са 
њима; влада 
појмовима 
углови на 
трансверзали и 
углови са 
паралелним 
крацима; 
уочава 
њихове 
моделе у 
равни и уме 
да одреди 
њихове мере 
 

 
 
 
 
 

Рачуна са угловима 
укључујући и 
претварање угаоних 
мера; рачуна са 
угловима користећи 
особине углова на 
трансверзали и 
углова са 
паралелним крацима 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Разломци 

 
 
 
 
 
 
 
Уме да прочита и запише разломак, уме да 
преведе неправи разломак у мешовит број 
и обратно; уме да 
преведе децимални запис у разломак и 
обратно; уме да упореди по величини 
разломке истих именилаца и 
разломке у децималном запису; уме да 
изврши једну рачунску операцију са 
разломцима у оба записа ( сабира и одузима 
разломке истих именилаца) 
Упоређује зразломке истих записа (једнаких   
именилаца) 
Одређује део целине у реалном контексту 
уочава њихов збир и разлику. 
 
 

 
 
 
 
 
Труди се да прилично редовно 
ради 
домаће задатке; труди се да не 
пропусти да понесе потребан 
прибор; често 
учествује у раду на часу; уме да 
упореди по величини разломке 
различитих именилаца; уме да 
израчуна вредност једноставнијег 
израза са више рачунских 
операција различитог приоритета 
са разломцима истог записа; уме 
да реши једноставну линеарну 
једначину и неједначину 
Решава једноставније реалне 
проблеме. 
 

Уме да упореди 
по величини 
разломке 
различитих 
записа; уме да 
израчуна 
вредност 
једноставни
јег израза са 
више 
рачунских 
операциј
а 
различит
ог 
приорите
та 
укључујући и 
заграде; 
користи 
разломке и 
изразе са 
разломцима у 
једноставним 
реалним 
ситуацијама; 
уме да решава 
линеарне 
једначине и 
неједначине у 
којима се 
непозната 
појављује 
само у једном 
члану 
 

 
 
 
 
 
 
Уме да одреди 
вредност 
сложенијег 
бројевног 
израза; користи 
разломке и изразе са 
разломцима у 
реалним 
ситуацијама; 
саставља и 
решава линеарне 
једначине и 
неједначине и користи 
их у сложенијим 
текстуалним задацима 
 



 
 
 

Осна симетрија 

Интуитивно схвата појам подударних 
фигура(кретањем до поклапања);уме да 
конструише симетралу дужи и 
симетралу угла. Црта симетричне тачке 
и објекте 

Труди се да прилично редовно 
ради 
домаће задатке; труди се да не 
пропусти да понесе потребан 
прибор; често 
учествује у раду на часу;уме 
да уочи осносиметричне 
фигуре и одреди осу 
симетрије;уме да примени 
својства 
симетрале угла и 
симетрале дужи.; 
Симетрично пресликава 
тачку,дуж и 

 користећи геометријски прибор 

Симетри
чно 
преслика
ва  
фигуру 
користећи 
геометријски 
прибор;корис
ти 
подударност 
и везује је са 
карактеристич
ним 
својствимс 
фигура. 

Познаје познаје 
осну симетрију 
и њена 
својства;конструише 
нормалу на дату 
праву кроз дату 
тачку;примењује 
подударност 
повезујући 
разна својства 
геометријских 
фигура. 

 
 

Све теме 

Садржаје из следећег нивоа решава уз 
подршку наставника 
 
ретко уради домаћи задатак; ретко донесе 
потребан прибор, ретко учествује у раду на 
часу 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а садржаје из 
следећег нивоа решава уз 
подршку наставника 
 
Труди се да прилично редовно 
ради 
домаће задатке; труди се да не 
пропусти да понесе потребан 
прибор; често 
учествује у раду на часу; 

Усвојио је 
садржаје из 
претходних 
нивоа а 
садржаје из 
следећег нивоа 
решава уз 
подршку 
наставника 
 
Редовно ради 
домаћи , 
доноси 
потребан 
прибор, 
активно 
учествује у 
раду на часу; 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје 
 
Редовно ради домаћи ,
доноси потребан 
прибор, активно 
учествује у раду на 
часу 

 
 

 
 
 
 
 
 



6. разред 
 
 
 

VI 

Наставна тема 
 О Ц Е Н   

А 
 

    

 
 
 
 
 

Цели бројеви 

 
Уме да прочита и 
запише природан број и 
цео број; Уме да 
упореди по величини 
бројеве истог записа, 
помажући се сликом кад 
је то потребно 

 
Уме да изврши једну 
основну рачунску 
операцију са бројевима 
истог записа 

 
Уме да представи целе 
бројеве на бројевној 
правој; 
Зна да одреди супротан 
број датом целом броју; 
Зна да израчуна 
апсолутну вредност за 
дати цео број; 
Израчунава вредност 
једноставнијег израза, 
без заграда . 

 
Израчунава вредност 
израза са више рачунских 
операција, укључујући и 
ослобађање од заграда; 
Користи бројеве и 
бројевне изразе у 
једноставнијим 
реалним ситуацијама; 

 
Уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног 
израза; Користи бројеве 
и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама; 

 Користи целе бројеве 
и једноставне изразе 
са њима 
помажући се 
визуелним 
средставама. 

   

  
Препознаје троугао и зна 
да 

 
Зна колики је збир 

 
Зна да израчуна непознате 

 
Уме да одреди 
непознате углове 
троугла и када подаци 
нису непосредно дато у 
формулацији задатка; 
Уме да одреди углове 
троугла у сложенијим 
задацима нпр. где се 
користи симетрла угла... 
Зна да примени однос 
углова и страница у 
троуглу у сложенијим 

 нацрта троугао користећи унутрашњих и спољашњих углове правоуглог или 

 прибор; углова троугла; једнакокраког троугла ако 
је 

 Зна основне елементе 
троугла 

Уме да израчуна све 
остале 

само један познат; 

 да обележи на слици или 
да 

унутрашње и спољашње Користи основна својства 

 прочита са слике ( темена, углове троугла, ако су 
позната 

троугла; 

 странице, углове ); два ( унутрашња или Зна да упореди величине 

 Разликује врсте троуглова; спољашња ) или један углова и страница троугла 
ако 

 Користи одговарајуће 
јединице 

унутрашњи и један 
спољашњи; 

су позната два спољашња 
угла 



 за меру дужине странице Зна да упореди странице троугла; задацима 
( правоугли и 
једнакокраки троугао ); 
Зна да одреди у којим 
границама може бити 
трећа страница троугал 
ако су дужине две 
странице познате;  

ТРОУГАО 
(први део) 

троугла и меру угла 
троугла; 
Зна да израчуна обим 
троугла; Зна колики је 
збир 

троугла на основу 
познатих 
унутрашњих углова 
троугла; Зна да упореди 
углове троугла 

Зна неједнакост троугла и 
да 
провери да ли постоји 
троугао чије су дужине 
све три 

 унутрашњих и спољашњих на основу познатих 
дужина 

странице познате; 

 углова у троуглу; 
Израчунава један 
непознати угао троугла  

страница троугла; Рачуна са угловима 

 Црта углове од 90°, 45°, 60° 
и 30° користећи троуглове 
или угломер. 

Зна шта је висина троугла укључујући и претварање 

  Конструише углове од 90° 
и 60° у њихове половине 

угаоних мера; закључује 

   користећи особине 
паралелних 

   и нормалних правих, 

   укључујући углове на 

   трансверзали 

   Конструише углове од 90° 
и 

   60° и користи њихове 
делове за 

   конструкције других 
углова; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рационални 
бројеви (први 
део) 

 
Уме да прочита и 
запише различите врсте 
бројева (природне, целе, 
рационалне). Уме да 
преводи децимални 
запис броја у разломак и 
обрнуто. 
Зна да упоређује по 
величини бројеве истог 
записа. 
Зна да изврши једну 
основну рачунску 
операцију са бројевима 
истог записа, помажући 
се сликом кад је то 
потребно. Примењује 
разломке у 
наједноставнијим 
реалним ситауцијама.  
Зна да реши једноставне 
линеарне једначине и 
неједначине у којима се 
непозната појављује само 
у једном члану (у скупу Z 
и скупу Q ). 

 
Уме да упореди 
разломке различитих 
именилаца и бројилаца 
као и бројеве задате  у 
децималном запису; 
Уме да упореди по 
величини бројеве 
записане у различитим 
облицима. 
Уме да представи 
рациналне бројеве на 
бројевној правој; Зна да 
одреди супротан број 
датом рационалном 
броју; Зна да израчуна 
апсолутну вредност за 
дати рационални број; 
Израчунава вредност 
једноставнијег 
израза, без заграда; 
зна приоритет 
рачунских операција; 

 
Решава и користе 
једначине и неједначине 
у једноставним задацима 
(у скупу Z и скупу Q). 

 
Израчунава вредност 
израза са више рачунских 
операција, укључујући и 
ослобађање од заграда; 
Уме да примењује 
својства рационалних 
бројева; Користи 
бројеве и бројевне 
изразе у 
једноставнијим 
реалним ситуацијама; 
Решава и користи 
једначине и неједначине 
у једноставнијим 
текстуалним задацима; 
Решава и користи 
једноставније 
неједначине и уме на 
бројевној правој да 
прикаже скуп решења 
неједначине; 

 
Уме да одреди вредност 
сложенијег бројевног 
израза; Користи бројеве 
и бројевне изразе у 
реалним ситуацијама; 
Решава сложеније 
једначине и неједначине; 
Користи једначине и 
неједначине решавајући 
сложеније текстуалне 
задатке; 
. 



 
 
 
 
 
 
 

ТРОУГАО 
(други део) 

 
Интуитивно схвата 
појам подударних 
фигура 
( кретањем до 
поклапања ); 
Препознаје на слици 
парове подударних 
троуглова; 
Уме да конструише 
једнакостраничан 
троугао ако је позната 
дужина странице; Влада 
појмом троугла (уочава 
његов модел у реалним 
ситуацијама) и уме да га 
нацрта користећи 
прибор; 
Конструише троуглове 
по ставу ССС и црта 
остале варијанте уз 
подршку или ПП 
материјал 
Утврђује мерењем 
подударност троуглова 

 
Зна да искаже ставове 
подударности 
троуглова; Уме да 
докаже подударност два 
троугла на слици где су 
обележени једнаки 
елементи; Уме да 
конструише углове од 
60̊, 30, ̊ 120,̊ 90̊, 45.̊ 
Уме да конструише 
једнакоктаки троугао 
када су поснате дужине 
страница; Уме да 
конструише троугао по 
прва три става; Зна да 
конструкцијски одреди 
центар описане 
кружнице око троугла и 
центар уписане 
кружнице у троугао; 
 

 
Зна да докаже 
подударност два троугла 
користећи ставове 
подударности; 
Уме да конструише и 
нуглове од 15̊, 75̊, 105, ̊
135, ̊ 22̊30’, ... 
Зна основне 
конструкције троугла 
када су дати подаци о 
којима говори неки став 
подударности; 
Користи подударност и 
везује је са 
карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност ). 
Примењује особине 
централне и осне 
симетрије и транслације у 
једноставнијим задацима; 

 
Зна да примени 
подударност  троуглова, 
повезујући разна 
својства троугла и 
других геометријских 
фигура; 
Уме да конструише 
троугао где потребни 
елементи нису 
непосредно дати; 
Уме да примени 
својства висине и 
тежишне дужи у 
решавању 
сложенијих задатака; 



 
 
 
 
 
 
 
 

СКУП 
РАЦИОНАЛНИХ 

БРОЈЕВА 
(други део) 

Ученик уме да одреди 
положај објеката 
сврставајући их у врсте и 
колоне; 
Уме да одреди положај 
тачке у првом квадранту 
координатног система ако 
су дате координате и 
обратно. 
Зна да прочита и 
разуме податке из 
табеле, 
Уме да одреди 
минимум или максимум 
зависне величине. Уме 
да податке из табеле 
прикаже графиконом и 
обрнуто. 
Зна да одреди задати 
проценат неке величине. 

Ученик уочава зависност 
међу променљивим, зна 
функцију y=кx и графички 
интерпретира њена 
својства; 
Одређују непознати 
члан пропорције. 
Одређује координате 
тачака, осно или 
централно симетричних 
итд. 
Чита једноставне 
дијаграме и табеле и на 
основу њих обрађује 
податке по једном 
критеријуму 
Уме да обради 
прикупљене податке и 
представи их 
табеларно или 
графички. Зна да 
примени процентни 
рачун у једноставним 
реалним ситуацијама, 
нпр. промена цене 
неког производа за 
дати проценат; 
 

Ученик уме да разликује 
директно и обрнуто 
пропорционалне 
величине и то изражава 
одговарајућим записом 
Уме да одреди 
положај 
(координате) тачака 
које задовољавају 
сложеније услове. 
Црта графике 
зависних величина 
Зна да тумачи 
дијаграме и табеле 
Уме да прикупи и обради 
податке и сам састави 
дијаграм или табелу; 
 

Ученик уме да разликује 
директно и обрнуто 
пропорционалне 
величине и то изражава 
одговарајућим записом 
Уме да одреди 
положај 
(координате) тачака 
које задовољавају 
сложеније услове. 
Црта график који 
представља 
међузависност 
величина. 
Зна да тумачи 
дијаграме и табеле 
Уме да прикупи и обради 
податке и сам састави 
дијаграм или табелу; 
Примењује процентни 
рачун у сложенијим 
ситуацијама. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Четвороугао 

 
Уме да дефинише 
четвороугао, зна шта су 
основни елементи 
четвороугла и ума да их 
обележи; 
Зна врсте четвороуглова 
(правоугаоник, квадрат, 
паралелограм, ромб, 
трапез, делтоид), уочава 
њихове моделе у 
реалним ситуацијама и 
уме да их нацрта; 
препознаје неке њихове 
особинекористећи 
прибор; 
Зна збир 
унутрашњих и 
спољашњих углова 
четвороугла; 
Израчунава један 
непознати угао; 
Црта уз задате 
мере, 
правоугаоник, 
квадрат, 
паралелограм, 
ромб, трапез 

 
Зна врсте и 
особине 
паралелограма; 
Уме да израчуна 
непознате углове 
паралелограма ако је 
познат један угао; 
Зна врсте трапеза и 
особине; Уме да 
израчуна непознате 
углове трапеза ако су 
позната два угла на истој 
основици; Зна шта је 
средња линија трапеза и 
чему је једнака; 
Зна особине 
делтоида; Зна да 
израчуна непознате 
углове делтоида; Зна 
особине 
четвороуглова 
уме да одреди збир 
углова у троуглу и 
четвороуглу. 

Уме да 
конструише 
паралелограм; 
Уме да конструише 
трапез;Уме да израчуна 
непознате углове 
једнакокраког и 
правоуглог трапеза 
користећи својства датог 
трапеза; Примењује 
стечено знање из 
области угла: симетрала 
угла, углови на 
трансферзали код 
израчунавања 
непознатих углова у 
трапезу; 
користи подударност и 
везују је са 
карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост 
страница 
паралелограма) Сабира 
и одузима векторе и 
користи их у реалним 
ситуацијама; 

 
Користећи својства 
четвороугла 
(паралелограм, трапез, 
делтоид) рачуна 
непознате елементе на 
основу елемената који 
нису непосредно дати у 
формулацији задатка; 
Уме да их конструише 
Користи подударност и 
везују је са 
карактеристичним 
својствима фигура (нпр. 
паралелност и једнакост 
страница паралелограма) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Површина троугла 
и четвороугла 

 
Користи одговарајуће 
јединице за мерење 
дужине и површине; Зна 
да претвори веће мерне 
јединице у мање; 
Разуме појам површине 
фигуре и зна да подударне 
фигуре имају једнаке 
површине; 
Уме да израчуна обим и 
површину троугла на 
основу елемената који 
су непосредно дати у 
задатку; 
Уме да израчуна обим и 
површину квадрата и 
правоугаоника на 
основу елемената који 
су непосредно дати у 
задатку; Примењује 
површину и обим у 
једноставнијим реалним 
ситауацијама 
 

 
Зна да претвори мању 
мерну јединиву у већу; 
Зна да неподударне 
фигуре могу имати 
једнаке површине; Уме 
да рачуна обим и 
површину 
паралелограма, троугла,  
трапеза и делтоида када 
су подаци непосредно 
дати 
. 

 
Уме да рачуна обим и 
површину троугла и 
четвороугла на основу 
елемената који нису 
непосредно дати у 
задатку, користећи 
својства троугла и 
четвороугла; 
Зна да израчуна 
непознате елементе 
троугла или 
четвороугла ако је 
позната површина или 
обим дате фигуре; 
По потреби претвара 
јединице мере рачунајући 
са њима; 
Зна да упореди величине 
које су изражене 
различитим мерним 
јединицама за дужину и 
површину. 

 
Уме да рачуна обим и 
површину троугла и 
четвороугла на основу 
елемената који нису 
непосредно дати у 
задатку, користећи 
однос страница и 
углова у троуглу; 
Уме да израчуна обим 
и површину сложене 
фигуре; уме да их 
конструиш. 
Зна да примени 
подударност троуга, 
повезујући тако разна 
својства геометр. 
објеката 

 

Све теме 

Садржаје из следећег 
нивоа решава уз подршку 
наставника 
 
ретко уради домаћи 
задатак; ретко донесе 
потребан прибор, ретко 
учествује у раду на часу 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје из следећег нивоа 
решава уз подршку 
наставника 
 
Труди се да прилично 
редовно ради 
домаће задатке; труди се 
да не пропусти да понесе 
потребан прибор; често 
учествује у раду на 
часу; 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје из следећег нивоа 
решава уз подршку 
наставника 
 
Редовно ради 
домаћи , доноси 
потребан прибор, 
активно учествује у раду 
на часу; 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје 
 
Редовно ради домаћи , 
доноси потребан прибор, 
активно учествује у раду 
на часу 

 

 



7. разред 

 
 

Разред: VII 
 

Тема 
ОЦЕН

А 

2 3 4 5 
 
 
 
 
 

Реални бројеви 

Схвата појам 
квадрата 
рационалног 
броја и 
квадратног корена , 
уме да прочита и 
израчуна квадрате 
рационалног броја и 
квадратни корен, 
употребљава таблицу 
квадарата за 
одређивањеквадратн
ог корена,извршава 
једну 
основну рачунску 
операцију са бројевима 
истог записа, 
решава наједноставније 
примере квадратне 
једначине x2 = а, уме да 
одреди вредност 
функције y  kx дате 

 
Схвата појам квадрата рационалног 
броја и квадратног корена, 
израчунава вредност једноставнијег 
израза са више рачунских операција 
различитог приоритета са реалним 
бројевима 
, упоређује по величини бројеве 
записане у различитим облицима, 
уме да нацрта график функције y  kx 
, одреди приближну 

вредност реалног броја и процени 
апсолутну грешку, рачуна непознати 
члан продужене пропорције, 
Примењује пропорцију у 
наједноставнијим ситацијама, 
ученик је усвојио основно 
градиво али није довољно 
самосталан у излагању 

 
Одређује 
вредност 
сложенијег 
израза, користи 
бројеве и 
бројевне изразе 
у 
различитим 
примерима, усвојио 
појмове квадрата и 
корена и примењује 
их у тежим задацима, 
примењује 
продужену 
пропорцију у 
реалним 
ситуацијама, 
самостално решава 
задатке, уме да 
повезује раније 
стечена знања са 
новим 

 
 
На основу реалног проблема 
саставља и израчунава 
вредност сложенијег 
израза са реалним 
бројевима, примењује 
продужену пропорцију у 
реалним 
ситуацијама , рачуна 
са приближним 
вредностима и 
изражава оцену грешке, 
одређује вредност 
параметра у функцији  
y  kx , ради самостално 
теже 

задатке 

 таблицом или формулом    



 
 

Питагорина теорема 

Зна дефиницију и 
образац Питагорине 
теореме , уме да 
израчуна непознату 
страницу правоуглог 
троугла 
примењујући 
Питагорину теорему, 
решава 
наједноставније примере 

Примењује Питагорину теорему на 
квадрат,правоугаоник,једнакострани
чни и 
једнакокраки троугао (једноставнији 
примери рачунања непознате 
странице),  

Примењује 
Питагорину теорему 
на трапез,ромб и 
паралелограм, ради 
сложеније 
примере, повезује 
раније стечена 
знања са новим 

Примењује Питагорину 
теорему на правоугли 
троугао у сложенијим 
примерима, примењује 
Питагорину теорему у 
конструкцијама, 
самостално решава 
задатке 

    Користи особине степена , 
зна да 

    примењује формуле за 
разлику 

   Користи особине квадрата и квадрат бинома, 
уме 

 Израчунава степен датог  степена, зна да да трансформише алгебарске 

 броја, множи и дели 
степене 

 примењује формуле 
за 

изразе и своди их на 

Цели и рационални 
алгебарски изрази 

једнаких основа, 
степен степена , зна 
основне операције 
са степенима, 
сабира,одузима и множи 
мономе, сабира, одузима и 
множи биноме уз подршку 
наставника или на ПП 
материјалима 

Оперише са степенима, зна шта је 
полином, сабира и одузима 
полиноме, уме да помножи два 
бинома , уме да квадрира бином. 
раставља мономе на чиниоце. 
Самостално примењује 
дистрибутивност на биному 
Решаба једначину a*b =0  а и б су 
биноми) 

разлику 
квадрата и 
квадрат 
бинома, 
раставља 
полиноме на 
чиниоце, 
самостално 

наједноставније облике, 
раставља полиноме на 
чиниоце, уме да примени 
трансформације 
полинома на решавање 

 Решава 
Примењује 
дистрибутивност у скупу 
N 

 решава сложеније 
задатке,Решава 
једноставније 
једначине 
 

једначина, самостално 
решава 

 наједноставније примере  повезује раније 
стечена 

теже задатке, повезује раније 

   знања са новим стечена знања са новим 



 
 
 
 

Многоугао 

 
 
 

Влада основним 
појмовима многоугла, 
рачуна број 
дијагонала у 
многоуглу, рачуна 
збир унутрашњих 
углова у многоуглу 
Рачуна обим и 
површину правилног 
троугла 
правоугаоника и 
шестоугла ако су 
подаци непосредно 
дати 
Црта једну висину и 
тежишну дуж 
троугла користећи 
прибор 

 
 
 
 
Рачуна број дијагонала у многоуглу, 
рачуна збир унутрашњих углова у 
многоуглу, рачуна обим и површину 
многоугла, уме да 
дефинише значајне тачке троугла и 
црта користећи прибор 

Користи све 
формуле за 
израчунавање броја 
дијагонала,углова 
,обима и површине 
многоугла, 
конструише неке 
правилне 
многоуглове,констру
ише значајне тачке 
троугла , примењује 
ставове 
подударности у 
једноставниј
им 
примерима 

Примењује својства 
страница, углова и 
дијагонала многоугла, 
рачуна површину 
многоугла користећи 
обрасце или 
разложиву 
једнакост, 
конструише 
правилне 
многоуглове, користи 
особину да тежиште дели 
тежишну дуж у 
односу 2:1 у текстуалним 
задацима, примењује 
ставове подударности 
при доказивању 
једноставнијих тврђења 
и у конструкцијама 

 
 

Круг 

 
Влада 
појмовима:круг,кружна 
линија,уме да израчуна 
обим и површину круга 
датог полупречника 
Препознаје појмове 
централни , 
периферијски угао, 
кружни исечак, одсечак, 
кружни прстен 

 
 
Користи формуле за обим и 
површину круга и кружног прстена 
Одређује централни и 
периферијски 
угао 

рачуна површину 
кружног исечка и 
дужину лука, 
пресликава дати 
геометријски објекат 
ротацијом 

Одређује површине 
сложених фигура, 
примењује Питагорину 
теорему на круг, 
пресликава дати 
геометријски објекат 
ротацијом 

 
 
 
Обрада података 

Уме да прочита и 
разуме податак са 
графикона, 
дијаграма, или из 
табеле, и одреди 
минимум и максимум 
зависне величине; 

Чита једноставне дијаграме и табеле и 
на 
основу њих уме да обради податке по 
једном критеријуму ( уме да одреди 
аритметичку 
средину за дати скуп података, 
пореди вредности узорка са 

Уме да обради 
прикупљене 
податке и представи 
их табеларно или 
графички; разликује 
средњу вредност, 
медијану, мод, уме 

Тумачи дијаграме и 
табеле, уме да прикупи, 
обради и анализира 
податке и сам састави 
дијаграм или табелу; црта 
график којим представља 
међузависност величина 



податке из табеле 
приказује графиконом и 
обрнуто 

средњом вредношћу) да их одреди и 
упореди 
податке са 
средњом 
вредношћу 

 

Све теме 

Садржаје из следећег 
нивоа решава уз 
подршку наставника 
 
ретко уради домаћи 
задатак; ретко донесе 
потребан прибор, ретко 
учествује у раду на часу 

Усвојио је садржаје из претходних 
нивоа а садржаје из следећег нивоа 
решава уз подршку наставника 
 
Труди се да прилично редовно ради 
домаће задатке; труди се да не 
пропусти да понесе потребан прибор; 
често 
учествује у раду на часу; 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје из следећег 
нивоа решава уз 
подршку наставника 
 
Редовно ради 
домаћи , доноси 
потребан прибор, 
активно учествује у 
раду на часу; 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а садржаје 
 
Редовно ради домаћи , 
доноси потребан прибор, 
активно учествује у раду на 
часу 

 
 
 
 

8. разред 
 
 

Тема Оцена 2 3 4 5 

 
 
Сличност троуглова 

Интуитивно препознаје 
сличне фигуре; Уме да 
одреди размеру дужи ; 
израчунава четврту 
геометријску 
пропорционалу 
Дели  дуж на једнаке 
делове уз подршку или 
ПП материјал 

Применом Талесове 
теореме одређује дужину 
непознате дужи ; уме да 
подели дуж на једнаке 
делове и у датој 
размери; уочава на 
слици сличне 
троуглове; уме да 
одреди растојање између 
два места на основу 
размере карте Уме да 
конструише четврту 
геометријску 
пропорционалу ; 

израчунава непознате 
странице сличних 
троуглова; 
Примењује сличност у 
једноставнијим 
случајевима 

Примењује Талесову теорему у 
конструкцијама; примењује 
сличност на правоугли троугао; 
уме да конструише геометријску 
средину датих дужи 



 
 
Тачка, права, раван 

Препознаје основне 
геометријске објекте ; уме 
да покаже њихове моделе 
у учионици; уме да 
одреди да ли тачка 
припада правој, равни, да 
ли права припада равни; 
уочава на слици 
паралелне, нормалне, 
мимоилазне праве; зна 
шта је 
пресек равни 

Зна шта су колинеарне 
тачке; 
разуме шта одређује једну 
праву а шта раван; уме да 
одреди колико је правих 
одређено 

датим тачкама  
израчунава дужину 
ортогоналне пројекције 
дужи када је дата 
илустрација 

Уме да одреди колико је 
равни одређено датим 
тачкама и 
датим павама; израчунава 
дужину ортогоналне 
пројекције дужи; 
 решава задатке који се 
односе на прав диедар 

Примењује ортогоналну 
пројекцију; 
пројекције дужи задатке који се 
односе на диедар чији је угао 30°, 
45°, 60° 

 

 
Линеарне једначине и 
неједначине 

Решава линеарне 
једначине и неједначине 
у којима се 
непозната појављује само у 
једном члану; решава 
линеарне једначине са 
целим 
коефицијентима 
Решава елементарене 
једначине у реалном 
контексту 

Решава линеарне 
једначине са заградама и 
разломљеним 
коефицијентима; решава 
линеарне неједначине са 
целим коефицијентима и 
са заградама 
Решава једноставније 
једначине у реалном 
контексту 

Приликом решавања 
једначина користи 
формуле за разлику 
квадрата и квадрат 
бинома; користи једначине 
у 
једноставним 
текстуалним задацима; 
решава неједначине са 
разломњеним 
коефицијентима 

Решава једначине и 
неједначине  
саставља и решава линеарне 
једначине и неједначине; користи 
једначине и 
неједначине решавајући и 
сложеније текстуалне задатке 

 
Призма 

Уочава моделе коцке и 
квадра у реалним 
ситуацијама; зна њихове 
основне елементе и 
рачуна њихове 
површине и запремине 
Израчунава површину 
и запремину призми 
уз обрасце и подршку 
или ПП материјал 

Зва основне елементе 
призме ; рачуна 
површину и запремину 
правилне призме када су 
неопходни 
елементи 
непосредно дати 

Рачуна површину и 
запремину правилне 
призме када 
неопходни елементи 
нису непосредно дати; 
решава задатке 
примењујући 
Питагорину теорему 

Рачуна површину и запремину 
призме примењујући Питагорину 
теорему на правоугли троугао 
чији је угао дат ( 30°, 45°, 60°); 
користи дијагонални пресек за 
израчунавање неопходних 
елемената 



 

 
Пирамида 

Зна основне елементе 
пирамиде 
; уме да израчуна 
површину у запремину 
правилне 
четворостране пирамиде 
када су неопходни 
елементи 
непосредно дати 
Израчунава површину и 
запремину пирамида уз 
обрасце и подршку или ПП 
материјал 

Рачуна површину и 
запремину правилне 
пирамиде када су 
неопходни елементи 
непосредно дати; 
уме да израчуна 
површину и 
запремину 
правилне 
четворостране 
пирамиде 
примењујући 
Питагорину теорему 

Рачуна површину и 
запремину правилне 
пирамиде када 
неопходни елементи 
нису непосредно дати; 
решава задатке 
примењујући 
Питагорину теорему 

Рачуна површину и запремину 
пирамиде примењујући 
Питагорину теорему на 
правоугли троугао чији је угао 
дат ( 30°, 45°, 60°); користи 
дијагонални пресек за 
израчунавање неопходних 
елемената 



 
 
Линеарна функција 

Уме да препозна 
линеарну функцију 
дату формулом, 
одреди вредност 
функције дате таблицом 
или формулом 
Црта елементарне 
функције уз ПП 
материјал или подршку 

Уме да нацрта график 
линеарне функције на 
основу табеле, 
одреди експлицитни, 
односно имплицитни 
облик лин.функције, уме 
да одреди нулу функције , 
препозна да ли је 
функција растућа или 
опадајућа 

Решава задатке са 
параметром, примењујући 
својства линеарне 
функције, на основу 
графика одређује 
једначину линеарне 
функције, одређује обим и 
површину троугла који 
график лин.функције гради 
са 
координатним осама 

Уме да одреди знак функције; на 
основу текста изражава линеарну 
зависност величина и представља 
графички 

 
Графичко 
представљање 
статистичких података 

Уме да прочита и 
разуме податак са 
графикона, 
дијаграма, или из 
табеле, и одреди 
минимум и максимум 
зависне величине; 
податке из 
табеле приказује 
графиконом и обрнуто 

Чита једноставне 
дијаграме и табеле и на 
основу њих обради 
податке по једном 
критеријуму ( одреди 
аритметичку средину за 
дати скуп података, 
пореди 
вредности узорка са 
средњом вредношћу) 

Уме да обради 
прикупљене податке и 
представи их 
табеларно или графички; 
разликује средњу вредност 
и медијану, уме да их 
израчуна и упореди 
податке са средњом 
вредношћу 

Тумачи дијаграме и табеле, уме да 
прикупи и обради податке и сам 
састави дијаграм или табелу; црта 
график којим представља 
међузависност величина 

 
Систем две линеарне 
једначине са две 
непознате 

Решава једноставан 
систем две једначине са 
две непознате са целим 
коефицијентима 

Решава систем две 
једначине са две непознате 
са заградама и 
разломљеним 
коефицијентима 
Примењује системе у 
најједдноставнијим 
реалним ситуацијама 

Саставља и решава систем 
две једначине са две 
непознате на основу 
једноставнијег текста 

Саставља и решава систем две 
једначине са две непознате на 
основу сложенијег текста 
примењујући раније стечена 
знања ( формуле за разлику 
квадрата, квадрат бинома, 
формуле за обим и површину 
геометријских 
фигура) 

 
Ваљак 

Уочава модел ваљка у 
реалним ситуацијама, зна 
основне 
Елементе, црта мрежу и 
скицу 
Израчунава површину и 
запремину уз ПП материјал 
или подршку  

Рачуна површину и 
запремину када су 
основни елементи 
непосредно дати 

Рачуна површину и 
запремину када основни 
елементи нису 
непосредно дати, рачуна 
површину и запремину 
ваљка који настаје 
ротацијом 
правоугаоника или квадрата 

Рачуна површину и запремину 
ваљка који је описан или уписан 
у призму, примењује 
Питагорину теорему на троугао 
чији је угао дат ( 30°, 45°, 60°) 



 

 
Купа 

Уочава модел купе у 
реалним ситуацијама, 
зна основне 
елементе ; црта мрежу и 
скицу 
Израчунава површину и 
запремину уз ПП материјал 
или подршку 

Рачуна површину и 
запремину када су 
основни елементи 
непосредно дати 

Рачуна површину и 
запремину када основни 
елементи нису 
непосредно дати, рачуна 
површину и запремину 
купе која настаје 
ротацијом 
правоуглог троугла око 
катете или једнакокраког 
троугла и 
једнакостраничног око 
осе 
симетрије 

Рачуна површину и запренину 
сложених тела која настају 
ротацијом правоуглог трапеза, 
једнакокраког трапеза, ромба, 
правилног шестоугла, правоуглог 
троугла око хипотенузе 

Лопта 
Уочава модел лопте у 
реалним ситуацијама, зна 
основне 
елементе 

Рачуна површину и 
запремину када су 
основни елементи 
непосредно дати 

Рачуна површину и 
запремину 
када основни елементи 
нису непосредно дати 

Рачуна површину и запремину 
лопте 
која је описана или уписана у 
друга геометријска тела 

 
Све теме 

Садржаје из следећег 
нивоа решава уз подршку 
наставника 
 
ретко уради домаћи 
задатак; ретко донесе 
потребан прибор, ретко 
учествује у раду на часу 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје из следећег нивоа 
решава уз подршку 
наставника 
 
Труди се да прилично 
редовно ради 
домаће задатке; труди се 
да не пропусти да понесе 
потребан прибор; често 
учествује у раду на часу; 

Усвојио је садржаје из 
претходних нивоа а 
садржаје из следећег нивоа 
решава уз подршку 
наставника 
 
Редовно ради 

домаћи , доноси потребан 
прибор, активно учествује у 
раду на часу; 

Усвојио је садржаје из претходних 
нивоа а садржаје 
 
Редовно ради домаћи , 

доноси потребан прибор, активно 
учествује у раду на часу 

 
 
 
 
 



      

     



 



Изједначаваое критеријума пцеоиваоа у настави предмета музичка култура 

 Шкплска 2022/2023. Оснпвна шкпла "Мирослав 
Антић"

  Пети разред 

Оцена 2 

Чпвек и музика : У пквиру пбласти/теме ученик зна да:наведе начине и средства

музичкпг изражаваоа у праистприји и античкпм дпбу,зна трајаое и време наведених еппха и 
пснпвне карактеристике. 

Музички инструменти : Ученик уме да класификује инструменте пп начину

настанка звука,ппише пснпвне карактеристике удараљки. 

Слушаое музике : Ученик се изражава  ппкретима за време

слушаоа музике , вербализује свпј дпживљај музике и уме да преппзна пп звуку  уметничка дела 
и веже их за кпмппзитпре . Илуструје свпј дпживљај слушаних кпмппзиција . 

Извпђеое музике певаоем : Ученик је у стаоу да примеоује правилну

технику певаоа ,пева и свира сaмпстaлнo и  у групи песме пп слуху  

Оцена  3 
Чпвек и музика : Ученик зна да пбјасни какп друштвени развпј утиче на начине и

пблике музичкпг изражаваоа,искаже свпје мишљеое п значају и улпзи музике у живпту чпвека, 
зна пснпвне карактеристике музике ппјединих античких цивилизација . 

Музички инструменти : Уме да преппзна везу између избпра врсте инструмента

и дпгађаја, пднпснп прилике када се музика извпди,зна пснпвне карактеристике ударачких 
инструмената . 

Слушаое музике :Ученик уме да индeнтификуje ефекте кпјима

различити елементи музичке изражајнпсти (мeлoдиjа, ритам, тeмпп, динaмика) утичу нa тeлп 
и псећаоа, анализира слушанп делп у пднпсу наизвпђачки састав . 



Оцена 4 

Музички инструменти : Ученик ппзнаје грађу ,истпријат у улпгу ударачких

инструмената са пдређенпм и непдређенпм висинпм тпна . Ппзнаје грађу и улпгу нарпдних 

музичких инструмената . 

Слушаое музике : Ученикј илуструје примере кпришћеоа плеспва и музике према

намени у свакпдневнпм живпту (впјна музика, пбредна музика, музика за забаву...) 

Извпђеое музике певаоем : Ученик је у стаоу да искаже свпја псећаоа у

тпку извпђеоа музике,примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм 
музицираоу, сплмизацијпм извпди ритам пбрађених песама са нптнпг текста . 

Оцена 5 

Чпвек и музика : Ученик уме да идентификује утицај ритуалнпг

ппнашаоа у музици савременпг дпба (музички елементи, наступ и сл.) Ппзнаје истприју , 
инструменте ,лествице и друге значајне ппдатке везане за музику античких цивилизација 
:(Индија,Кина,Месппптамија,Египат,Грчка и Рим) 

Извпђеое музике певаоем : Ученик кпристи различита средства

изражајнпг певаоа и свираоа у зависнпсти пд врсте, намене и карактера кпмппзиције , уме да 

изведе ритам песама на неутрални слпг .

Чпвек и музика : Ученик је у стаоу дс искаже свпје мишљеое п значају и улпзи

музике у живпту чпвека,рекпнструише у сарадои са другима начин кпмуникације крпз музику у 

смислу ритуалнпг ппнашаоа и пантеизма .Ппзнаје детаљније карактеристике музике античких 

држава . 

Музички инструменти: Ученик кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у примени знаоа п

музичким инструментима . Детаљнп ппзнаје грађу,истприју и улпгу ударачких и нарпдних 
инструмената . 



Слушаое музике :Ученик критички прпсуђује лпш утицај прегласне музике на

здравље,ппнаша се у складу са правилима музичкпг бпнтпна,кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за 
слушаое музике. 

Извпђеое музике певаоем : Ученик учeствуje у шкoлским прирeдбама и

мaнифeстaциjaма,кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у извпђеоу музике (кпришћеое матрица, карапке 
прпграма, аудип снимака...) и извпди певаоем сплмизацијпм пбрађене песме са нптнпг текста 
кпје садрже кпмпликпваније елементе (синкппу,пунктиран ритам ...) 



Изједначаваое критеријума пцеоиваоа у настави предмета музичка култура 

  Шести разред 

Оцена  2   

Чпвек и музика: У пквиру пбласти/теме ученик зна да: -преппзна и птпева химне

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: Ученик уме да извпди

музичке примере кпристећи глас ,сампсталнп и у групи 

-извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет ,традиципналне или ритмичке инструменте

сампсталнп и  у групи.

Музика средоег века и ренесансе: -Ученик уме да упчи пснпвне

карактеристике музичкпг стваралаштва у средоем веку и ренесанси . 

Музички инструменти : Ученик зна да ппише пснпвне карактеристике

инструмената са диркама (клавир, чембалп) 

-ппише пснпвне карактеристике  клавира и чембала

Оцена  3 

Чпвек и музика:  Ученик уме да преппзна музику старих еппха кап инспирацију у

савременпј музици 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:  - Ученик примеоује

правилну технику певаоа 

-уме да развије кппрдинацију и мптприку крпз свираое  и ппкрет

-примеоује принцип  сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу



Музика средоег века и ренесансе: -Ученик разликује впкалнп-

инструменталне и инструменталне пблике  средоег века и ренесансе 

- уме да наведе  изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд

средоег века и ренесансе

Музички инструменти : - Ученик уме да класификује  инструменте пп начину

настанка звука (клавир, чембалп) 

Оцена  4 

Чпвек и  музика : Ученик  уме да преппзна музику старих еппха кап инспирацију

 савременпј музици 

-преппзна и птпева химне

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:  - Ученик примеоује

различита средства изражајнпг певаоа и свираоа у зависнпсти пд врсте,намене и карактера 

кпмппзиције 

-кпмуницира у групи импрпвизујући маое музичке целине гласпм ,инструментпм или ппкретпм

Музика средоег века и ренесансе: 

-Ученик зна да ппише улпгу музике у средопвекпвнпј Србији –упчи разлике између духпвних и

светпвних впкалних кпмппзиција средоег века и ренесансе

-издвпји начине кпришћеоа изражајних средстава у пдабраним музичким примерима

Музички инструменти: Ученик уме  да пдреди врсту музичкпг  инструмента  са

диркама пп изгледу и звуку 

-ппише разлику у начину дпбијаоа звука кпд инструмената са диркама



Оцена  5 

Чпвек и музика : - Ученик уме да преппзна музику старих еппха

кап инспирацију у савременпј музици 

-преппзна и птпева химне

-кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у извпђеоу и слушаоу музике

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:  Ученик уме да

пбјасни какп је музика ппвезана са другим уметнпстима и пбластима  ван уметнпсти(музика и 

религија, технплпгија записиваоа, штампаоа нпта,извпђачке и техничке мпгућнпсти инструмената 

-изрази дпживљај музике језикпм других уметнпсти (плес,глума, писана или гпвпрна реч,

ликпвна уметнпст) 

-кпристи музичке пбрасце у псмишљаваоу музичких целина крпз певаое, свираое и ппкрет

-кпмуницира у групи импрпвизујући маое музичке целине гласпм ,инструментпм или ппкретпм

-идентификује репрезентативне музичке примере

-кпментарише слушанп делп у пднпсу на извпђачки састав и инструменте

-ппвеже различите видпве музичкпг изражаваоа са друштвенп-истпријским  амбијентпм у кпме су

настали 

-издвпји начине кпришћеоа изражајних средстава у пдабраним музичким примерима

-пбјасни какп је музика ппвезана са другим уметнпстима и пбластима ван уметнпсти(музика и

религија)

-кпментарише слушанп делп у пднпсу на динамичке елементе

-кпментарише слушанп делп у пднпсу на оихпв темпп

-критички прпсуђује ,анализира и аргументпванп дпнпси мишљеое п музичкпм делу

-преппзна инструмент  или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила

-критички прпсуђује лпш утицај прегласне музике на здравље



-ппнаша се у складу са правилима музичкпг бпнтпна у различитим музичким приликама

-учествује у креираоу шкплских приредби,дпгађаја и прпјеката

-учествује у шкплским приредбама и манифестацијама

-кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое ,извпђеое и стваралаштвп

Музика средоег века и ренесансе: Ученик уме да ппвеже различите

видпве музичкпг изражаваоа са друштвенп-истпријским амбијентпм у кпме су настали 

-пбјасни какп је музика ппвезана  са другим уметнпстима и пбластима ван уметнпсти

(музика и религија,технплпгија записиваоа,штампаоа нпта,извпђачке и техничке мпгућнпсти 

инструмената 

-пбјасни какп друштвени развпј утиче на начине и пблике музичкпг изражаваоа  у ренесанси

-идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника средоег века

-искаже свпје мишљеое п значају и улпзи музике у живпту средоег века у Еврппи и Србији

Музички инструменти: Ученик треба да зна да  преппзна инструмент или групу

према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила  

-кпристи мпгућнпсти ИКТ-а у примени знаоа п музичким инструментима (кпришћеое дпступних

апликација)



Изједначаваое критеријума пцеоиваоа у настави предмета музичка култура 

 Седми разред 

Оцена 2 

Чпвек и музика : У пквиру пбласти/теме ученик извпди музичке примере кпристећи

глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: ·  Ученик извпди

музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике: 

Ученик зна да наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд  

барпка и класицизма 

Музички инструменти:  Ученик уме да  преппзна врсту жичаних инструмента пп

изгледу и звуку (виплину, виплу, виплпнчелп, кпнтрабас) 

Оцена  3 

Чпвек и музика : Ученик извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

-примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу;

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: Ученик извпди

музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

-примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу;



Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике:

Ученик уме да наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд барпка 

и класицизма; 

- уме да наведе пснпвне карактеристике музичкпг стваралаштва у барпку и класицизму;

Музички инструменти:   Ученик уме да   преппзна врсту жичаних инструмента

пп изгледу и звуку (виплину, виплу, виплпнчелп, кпнтрабас) 

- ппише начин дпбијаоа тпна кпд жичаних инструмената

Оцена  4 

Чпвек и музика : ·   Ученик извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу

- критички прпсуђује утицај музике на здравље;

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: 

· извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи;

· примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у

заједничкпм музицираоу; 

- критички прпсуђује утицај музике на здравље;



Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике: 

- наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд барпка и

класицизма; 

- упчи пснпвне карактеристике музичкпг стваралаштва у барпку и класицизму;

- преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила;

- разликује музичке фпрме барпка и класицизма;

Музички инструменти: Ученик уме да преппзна врсту жичаних инструмента пп

изгледу и звуку (виплина, випла, виплпнчелп, кпнтрабас) 

- ппише начин дпбијаоа тпна кпд жичаних инструмената;

-преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила;

Оцена  5 

Чпвек и музика : Ученик уме да пбјасни какп је музика ппвезана са другим

уметнпстима и пбластима ван уметнпсти (музика и религија; технплпгија записиваоа, 

штампаоа нпта; извпђачке и техничке мпгућнпсти инструмената; 

- извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи;

- примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у

заједничкпм музицираоу; 

- критички прпсуђује утицај музике на здравље;

- кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое,

извпђеое и стваралаштвп.



Певаоем и свираоем уппзнајемп музику:

Ученик извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у

заједничкпм музицираоу; 

- критички прпсуђује утицај музике на здравље;

- кпристи музичке пбрасце у  псмишљаваоу музичких целина крпз пeвaоe, свирaоe и пoкрeт;

- кпмуницира у групи импрoвизуjући маое музичке целине глaсoм, инструмeнтпм или пoкрeтпм;

- учествује у креираоу шкoлских прирeдби, дпгађаја и прпјеката;

- изрази дпживљај музике језикпм других уметнпсти (плес, глума, писана или гпвпрна реч,

ликпвна уметнпст);

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма;

- ппнаша се у складу са правилима музичкпг бпнтпна у различитим музичким приликама;

- кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое, извпђеое и стваралаштвп.

Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике:
Ученик уме да ппвеже  различите видпве  музичкпг изражаваоа са друштвенп-истпријским 

амбијентпм у кпме су настали; 

- наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд барпка и

класицизма;

- упчи пснпвне карактеристике музичкпг стваралаштва у барпку и класицизму;

- преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила;

- разликује музичке фпрме барпка и класицизма;

- идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника барпка и

класицизма;



- идентификује елементе музике  барпка и класицизма  кап инспирацију у музици савременпг

дпба;

- извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи;

- примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу;

Музички инструменти: ·      Ученик уме да  преппзна врсту жичаних

инструмента пп изгледу и звуку (виплину,виплу, виплпнчелп, кпнтрабас) 

-ппише начин дпбијаоа тпна кпд жичаних инструмената;

- преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила;

-пбјасни какп је музика ппвезана са другим уметнпстима и пбластима ван уметнпсти (музика и

религија; технплпгија записиваоа, штампаоа нпта; извпђачке и техничке мпгућнпсти 

инструмената; 

- кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое, извпђеое и стваралаштвп.



Изједначаваое критеријума пцеоиваоа у настави предмета музичка култура 

 Осми разред 

Оцена 2 

Знање и разумевање:Ученик треба да препозна основне елементе музичке

писмености 

Опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава

-историјско – стилских периода

-музичких жанрова

- народног стваралаштва

Слушање музике:Ученик  на основу слушања музичких примера, да именује

музичке изражајне елементе; 

-на основу слушања музичких примера, да именује извођачки састав

Музичко извођење: Ученик уме да пева једноставне дечије, народне или

популарне композиције 

Музичко стваралаштво: Ученик уме да направи музичке инструменте

користећи предмете из окружења 

Оцена  3 

 Знање и разумевање:  Ученик треба да препозна основне елементе музичке

писмености 

Опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава

-историјско – стилских периода

-музичких жанрова

- народногстваралаштва



-анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са

музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)

Слушање музике:Ученик  на основу слушања музичких примера, да именује

музичке изражајне елементе; 

-на основу слушања музичких примера, да именује извођачки састав

-на основу слушања музичких примера, да именује музичке жанрове

-на основу слушања музичких примера, да именује српски музички фолклор

Музичко извођење: Ученик уме да пева једноставне дечије, народне или

популарне композиције 

-изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном

инструменту

Музичко стваралаштво: Ученик уме да направи музичке инструменте

користећи предмете из окружења 

-осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела

Оцена  4 

Знање и разумевање:  Ученик треба да препозна основне елементе музичке

писмености 

Опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава

-историјско – стилских периода

-музичких жанрова

- народногстваралаштва

-анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са

музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)

-анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом

народног живота



Слушање музике:Ученик  на основу слушања музичких примера, да именује

музичке изражајне елементе; 

-на основу слушања музичких примера, да именује извођачки састав

-на основу слушања музичких примера, да именује музичке жанрове

-на основу слушања музичких примера, да именује српски музички фолклор

-препозна структуру одређеног жанра

Музичко извођење: Ученик уме да пева једноставне дечије, народне или

популарне композиције 

-изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном

инструменту

Музичко стваралаштво: Ученик уме да направи музичке инструменте

користећи предмете из окружења 

-осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела

-изводи пратеће ритмичке и мелодијско - ритмичке деонице на направљеним музичким

инструментима

Оцена 5 

Знање и разумевање:  Ученик треба да препозна основне елементе музичке

писмености 

Опише основне карактеристике 

-музичких инструмената и састава

-историјско – стилских периода

-музичких жанрова

- народногстваралаштва

-анализира повезаност музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са

музичком изражајношћу (на пример, брз темпо са живахним карактером)

-анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом н

народног живота



-анализира повезаност структуре и драматургије одређеног музичког жанра (на пример,

оперски финале са догађајима у драми)

-анализира повезаност облика народног музицирања са специфичним контекстом

народног живота

-зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког

дела

-разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора

-критички и аргументовано образлаже свој суд

-уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту

(одређени музички поступак доводи у везу са жељеним ефектом)

Слушање музике:Ученик  на основу слушања музичких примера, да именује

музичке изражајне елементе; 

-на основу слушања музичких примера, да именује извођачки састав

-на основу слушања музичких примера, да именује музичке жанрове

-на основу слушања музичких примера, да именује српски музички фолклор

-препозна структуру одређеног жанра

-опише и анализира карактеристике звучног примера кроз садејство опажених музичких

елемената (на пример, узбуркана мелодија као резултат специфичног ритма, темпа,

агогике, динамике, интервалске структуре

-анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са структуралном и

драматуршком димензијом звучног примера

-анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са жанровским и

историјско – стилским контекстом звучног примера

-анализира слушни пример и открије везу опажених карактеристика са контекстом

Музичко извођење: Ученик уме да пева једноставне дечије, народне или

популарне композиције 

-изводи једноставне дечије, народне или популарне композиције на бар једном

инструменту

-изведе разноврсни музички репертоар певањем и свирањем као солиста и у школским

асамблима

Музичко стваралаштво: Ученик уме да направи музичке инструменте

користећи предмете из окружења 

-осмисли мање музичке целине на основу понуђених модела

-изводи пратеће ритмичке и мелодијско - ритмичке деонице на направљеним музичким

инструментима



-учествује у одабиру музике за дати жанровски  и историјски контекст

-осмишљава пратеће аранжмане за Орфов инструментаријум и друге задате музичке

инструменте

-инпровизује и/ или компонује мање музичке целине (ритмичке и мелодијске) у оквиру

различитих жанрова и стилова

-осмисли музику за школску представу, приредбу или перформанс


