
КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 

 

Ученициод 6.до 8. разредаоцењујусеформативно и сумативно, оценомод 1-5, 

токомцелешколскегодине. 

Формативнооцењивањеподразумева: праћењенапредовања, ангажовања и 

мотивисаностиученика, активностначасовима 

(укључујућисвеелементеученичкогоцењивања), дисциплину, 

редовнодоношењеприбора, израдудомаћихзадатака, поштовањенаставника и 

ученика у одељењу. Водисе у педагошкојсвесцинаставника, а 

изовогоцењивањапроистичеоценазарадначасунакрајусвакогкласификационогпери

одаилинакрајуполугодишта и године. 

Критеријумјеследећи: 

ОЦЕНА ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 
 
 

Недовољан (1) 

ученикометанаставу, 
непоштујеправилапонашањаначасу, 
непише, немаприбор, нерадидомаћезадатке 
и уопштенијеактиванначасу; 
 

 
 

Довољан (2) 

ученикповременопратинаставу и 
поштујеправилапонашања, 
повременодоносиприбор и домаћи и 
реткокадјеактиванначасу, 
алипишесвештоодњеганаставникочекује 

 
Добар (3) 

ученикпратинаставу, 
трудиседапоштујеправилапонашањаначасу, 
доносиприбор и домаћи и активанјеначасу, 
алине у континуитету 

 
Врло добар (4) 

ученикпоштујеправилапонашањаначасу, 
трудиседаредовноизвршавасвојеобавезе, 
доносиприбор и домаћи, активанје и 
мотивисанзарад 

 
 
 

Одличан (5) 

ученикувекпоштујеправилапонашањаначасу, 
редовноизврашавасвојешколскеобавезе, 
доносишколскиприбор и домаћезадатке, 
изузетнојеактиван и мотивисан, у 
континуитетупоказујезаинтересованост и 
жељузанапредовањем и стицањемзнања 

 

 



У сумативнооцењивањеспадају: иницијалнитестови, 5-минутни, 10- минутни, 15- 

минутни, контролнизадаци, активностначасу; 

Оценасаиницијалнихтестованеулазиу просек и служинаставникузапланирањерада 

и даљепраћењенапредовањаученика. 

ЕлементиоцењивањаученичкихпостигнућаизнаставнногпредметаФизикасу:  

-усвојеностобразовнихсадржаја, 

 -применазнања,  

-активностучениканачасу. 

Применазнањаиспитујесеписмено, усмено и 

практично.Писменоиспитивањесеобављапутемконтролнихзадатака и 

тестова.Писменепроверезнања у трајањуод 45 минутасенајављују, а 15 – 

минутне, 10-минутне и 5- минутнепроверезнањасенеморајунајављивати. 

Краткеписменепроверезнањаучествују у оценикојомсеописујеактивностначасу, 

узосталеактивностиначасукаоштосусамосталнаизрадазадатаканатабли, 

учествовање у обнављањусадржаја. 

Токомнаставнегодине, ученичказнањаћесеизнаставногпредметаФизика 

,путемписменихпроверазнања у трајањуод 45 минута 

,провераватинајмањепетпута, засвеученикетј. ученикешестог, седмог и 

осмогразреда, поутврђеномраспоредузасвакушколскугодину, 

узобавештавањеученика. 

Оваквепроверезнањасеорганизујунаконзавршеткаједненаставнетеме.Законтролне

задаткебројчанаоценаученичкихзнањадоносисенаосновускалеизражене у 

процентима, у складусапрепорукамазаоцењивање: 

80 - 100% - одличан (5) 

62-79,99 % - врлодобар (4) 

43 - 61,99 % - добар (3) 

24 - 42,99 % - довољан (2) 

0- 23,99% - недовољан (1) 

*Уколикоученикстичеобразовање и васпитањепо ИОП-у 1, 

оцењујесенаосновуангажовања и степенаоствареностиисхода, 

узприлагођавањеначина и поступкаоцењивања. Уколикоученикстичеобразовање и 

васпитањепо ИОП-у 2, оцењујесенаосновуангажовања и 

степенаоствареностиприлагођенихциљева и исхода, којисудефинисани у 



персонализованомпланунаставе и учења, узприлагођавањеначина и 

поступкаоцењивања. 

ОЦЕНА ПРОВЕРА 
ЗНАЊА 

 

Усмена 
провера 

Писмена провера 

Довоља
н (2) 

Препознаје 
основне 
физичке 
величине, уз 
помоћ 
наставника 
зна мерне 
јединице за 
научене 
физичке 
величине 

самосталнорешаваједноставнезадатке,са истакнутом 
формулом, 
једноставнепроблемскеситуације 
решаваузвелику помоћнаставника 

Добар 
(3) 

Зна 
дефиниције 
ново 
уведених 
физ 
величине, 
препознаје 
самостално 
ознаке и 
мерне 
јединице за 
све физ 
величине 

Самосталнои тачнорешаваједноставнезадатке,  
сложенијезадаткерешаваспорије, такође 
решаваједноставнепроблемскеситуације уз малу помоћ 
наставника 

Врло 
добар (4) 

Зна 
дефиниције 
ново 
уведених 
физ 
величина, 
препознаје 
самостално 
ознаке и 
мерне 
јединице за 
све физ 
величине, 
зна 
одговарајуће 

решавазадаткебрзо итачно, 
самосталнорешавасложенијезадатке, 
бирауглавномнајбоље 
стратегијезарешавањепроблема, 
решавасложенијепроблемскеситуације 



формуле   
Одличан 
(5) 

Зна 
дефиниције 
ново 
уведених 
физ 
величина, 
препознаје 
самостално 
ознаке и 
мерне 
јединице за 
све физ 
величине, 
зна 
одговарајуће 
формуле. 
Уме 
самостално 
да изведе 
неке 
формуле, 
уме да 
повеже 
старе 
формуле са 
новим ...Уме 
да их 
употреби у 
одговарајућо
ј ситуацији. 

-решавазадаткебрзо итачно и салакоћом,самостално и 
успешно 
решавасложенезадатке 
-
прирешавањусложенихпроблемскихситуациајакомбинуј
е 
познатестратегијеили чак креирасопствене 
-бира одговарајуће физичке формуле у задатку 
ипримењујеихбезгрешке и примереномбрзином 
-знањепримењујенанове, сложенијепримере и реалне 
проблеме 

 

 

 

Предметни наставник: Тамара Филипендин 

 

 

 

 

 



О.Ш. “ Вук Караџић”  Србобран                    Школска 2022 – 23.  

 

Елементи и критеријуми оцењивања у настави физике 

 

На часовима физике ученици током школске године стичу оцене на основу 

следећих елемената :  

 активност на часу  

 домаћи задаци  

 писмене провере  

 усмени одговори 

 демонстрационе и експерименталне вежбе  

 радови ученика (плакати, презентације) 

 

 Активност на часу се континуирано прати. Формативно се оцењује 
ангажовање ученика током наставе. Ту се пре свега вреднују  одговори 
на постављена питања, решавање квалитативних и квантитативних 
задатака, вођење бележака (свеска), учешће при извођењу 
демонстрционих вежби, постављање питања ради бољег разумевања 
градива и слично. На описани начин ученици добијају плусеве или 
тачкице (пола плуса). Пет плусева се оцењује оценом пет. Уколико 
ученик у току квартала има мање од пет плусева добија оцену 4, 3 или 
2 у складу са оствареним активностима. 

 Домаћи задаци се задају у циљу увежбавања решавања рачунских 
задатака и бољег разумевања градива. Оцењују се формативно, при 
чему се посебно цени спремност ученика да објасни поступак 
решавања задатка на табли. Ученици који из неоправданог разлога 
нису радили домаћи добијају минус. Ученици који су покушали да 
реше домаћи али су погрешно радили добијају тачку (пола плуса) за 
труд. Често се такви ученици позивају на таблу да би добили 
објашњење које ће им помоћи да следећи пут буду успешнији. 
Сабирањем овако стечених формативних оцена изводи се сумативна 
оцена на начин описан у претходном делу. 



 Разликују се две врсте писмених провера и то блиц тестови који се 
раде до 15 минута и не морају бити најављени и писмене провере које 
се раде цео час и које су унапред најављене. 
 

 Блиц тестови се дају након завршене тематске целине и 
формативно се оцењују у договору са ученицима. Највиша оцена 
је ++, затим следе оцене + ∙, +, ∙ и - . Ове оцене се придружују 
формативним оцена за активност на часу и на основу тога се 
може извести сумативна оцена. 

 Тестови (или контролни задаци) су унапред најављене писмене 
провере знања које се сумативно оцењују. Свако питање или 
задатак носи одређени број бодова који је јасно истакнут. 
Ученици  пре почетка решавања теста знају колико бодова морају 
освојити за одређену оцену. Тестови садрже и теоријске и 
рачунске задатке, тако да и они ученици којима су рачунски 
задаци тежи могу да освоје бодове одговарајући на теоријска 
питања.Уобичајене су две писмене провере у једном 
полугодишту. 

 
 Усмено одговарање је провера знања која се сумативно оцењује. 
Ученик одговара пред таблом на постављена питања и по потреби црта 
скице , записује формуле или решава краће задатке. Ученику се 
поставља више питања да би се што објективније проценило његово 
знање. Ученици се често сами јављају да усмено одговарају или их 
прозива наставник.  
 

 Демонстрационе и експерименталне вежбе  

 Демонстрационе вежбе се изводе у склопу предавања да би се 
ученицима на очигледан начин приближиле природне појаве. 
Процењује се заинтересованост и спретност ученика у извођењу 
таквих вежби. Такве активности се формативно оцењују на начин 
описан као активност ученика. 

 

 Лабораторијске вежбе се изводе групно. Циљ је да ученици 
примењују теоријско знање и развијају своје вештине изводећи 
експерименталну вежбу. Сваки члан групе има своје задужење, а 
резултати у виду табеле и евентуално графичког приказа су 



заједнички продукт. Ученици  се оцењују на основу ангажовања, 
знања које су стекли и применили у раду, продукта рада и 
излагања резултата рада. 

 
 Плакати и презентације су радови ученика који се сумативно 
оцењују. Вреднује се оригиналност рада, да ли је ученик одговорио на 
тему, тачност, уредност, начин излагања, однос слика и текста у 
презентацији, спремност ученика да одговори на питања наставника 
или других ученика .  

При оцењивању наведених активности руководим се у највећој могућој мери 

правилником о оцењивању ученика објављеном у “Службеном гласнику РС” 

уз уважавање њихових индивидуалних способности, а посебно водим рачуна 

о активностима и оцењивању ученика који раде по индивидуалном програму 

(ИОП 2 или индивидуализација наставе). Таквим ученицима припремам  

материјале прилагођене њиховим способностима и у складу са тим их 

оцењујем. 

 

                                                                               Наставник физике : Иван Бајин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

 

 Оцењивањесеобављаузуважавањеучениковихспособности, степенаспретности и 

умешности. 

Учениккојииматешкоће у учењууследсоцијалнеускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и другихразлога и комејепотребнадодатнаподршка у образовању и 

васпитању, оцењујесенаосновуоствареностициљева и 

стандардапостигнућапремаплануиндивидуализацијеили у 

токусавладавањаиндивидуалногобразовногплана. 

 

Ученик у токушколскегодинеможедобитиоцененаоснову:  

- писменихпроверазнања – контролнихвежби; 

- усменогиспитивања; 

- активностиначасу; 

- домаћихзадатака; 

- радови ученика, 

- лабораторијске вежбе. 

Писменепроверезнањасенајављујуученицима и 

одржавајупремаунапредутврђеномраспореду. 

Писменоиспитивањесеобављапутемконтролнихзадатака и тестова. 

Законтролнезадаткебројчанаоценаученичкихзнањадоносисенаосновускалеизражене у 

процентима, у складусапрепорукамазаоцењивање.Ученицимогупоправљатиоцене из 

контролних задатака. 

Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних 

одговора и одговарајуће оцене је следећа: 

- 86%-до 100% одличан (5) 

- 71%-до 85% врло добар (4) 

- 51%-70% добар (3) 

- 26%-50% добар (2) 

- од 0%-25% довољан (1) 

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%. 

Резултатепетнаестоминутнепроверенаставникуписује у педагошкусвеску, а 

заизвођењеоценесунеопходненајмањетритаквепровере (изводи се збирна оцена на основу 

остварених бодова). 



Усмено испитивањесеобављапутемнепосредногодговарањаутокуобаполугодишта. 

Најмањеједнаоценатребадабуденаосновуусменепроверепостигнућаученика.Ученициувект

ребадабудуприпремљенизаусмено одговарање.Ученици могубитииспитиванисвакогчаса, с 

тимштоимајуправоједном у токуполугодиштанаизвињењена почетку часа 

уколикопроценеданисуспремнизаодговарање. 

Оценадобијенаусменомпроверомзнањасаопштавасе и образлажеученику и уписује у 

дневникнаистомчасу.  

У активности на часу спадају кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или 

обраде нове лекције, израда домаћих задатака. Наставник сваки час прати активности 

ученика и благовремено бележи у своју педагошку свеску. На тај начин наставник 

формативно оцењује ученика. Целокупна активност ученика може бити изражeна 

сумативном оценом у дневнику. 

Домаћи задаци се оцењују бројчано и наставник оцене бележи у педагошку свеску. 

Током сваког полугодишта домаћи задатак се ради из сваке наставне области, а у дневник 

се уписује једна просечна оцена. 

У радове ученика спада израда семинарских радова, кратки пројекти, израда цртежа, 

модела и презентација. Вреднује се активност и ангажовање ученика, знања које је ученик 

стекао и применио у раду, продукт и излагање резултата рада. 

Лабораторијске вежбе се оцењују на основу ангажовање ученика, знања које је ученик 

стекао и применио у раду, продукт и излагање резултата рада. 

 

Критеријумизабројчанооцењивањеуспехаученика 

Оцена ПРОВЕРА ЗНАЊА (писмена и усмена) 

одличан 
(5) 

Ученик-цаидентификујепоступке и процедуре, објашњава 
ианализирапроцесе, појаве, структуре, наосновуизграђивачкихчестица, 
узрочно-последичноповезујепојмове, решавасложенерачунскезадатке, 
уређује и пишесложенеједначине, владасложенијимпримериманоменклатуре, 
повезујеградиво у оквирудатетеме, предмета, природнихнаука и 
свакодневнегживота. 

врлодобар 
(4) 

Ученик-цаизводиексперименте и идентификујерезултате, табеларно и 
графичкиприказујерезултате, објашњаваструктурусупстанци и честица, 
пишеразличитеврстеформула, објашњавазначењепојмова, формулација и 
појава, решаварачунскезадаткеизобластиструктуресупстанце, раствора, 
стехиометријскихизрачунавања, састављасложенијеформулеједињења, 
уређује и састављаједначине, владаноменклатуром. 

добар 
(3) 

Ученик-
цасамосталноилиузмањупомоћнаставникадефинишепојмовеилипојаве, 
разликујезначењеједнихпојмоваоддругих, вршиједноставнеексперименте, 



разликујепримереизсвакодневногживота, описујеструктуру, 
састављахемијскеформуле, 
вршиједноставнијаизрачунавањанаосновуформула, 
правилнообележаваознаке и јединицемерефизичкихвеличина, 
именујеједноставнијаорганскаједињења, 
уређујеилипишеједноставнијеједначине (оксидација). 

довољан 
(2) 

Ученик-цапретежносамосталноилиузпомоћнаставниканабраја, препознаје, 
наводи, дефинишеосновнехемијскепојмове, изграђивачкечестице, својства, 
величине, процедуре, правила, применусупстанци, 
представникекласаједињења, примереилипојаве, 
владаосновномхемијскомсимболиком. 

недовољан 
(1) 

Ученик-цанисамостално, ниузпомоћнаставниканедефинишехемијскепојмове, 
појаве, величине. 

 

Оцена 
ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИЧКИХ ПРОДУКАТА 

(радови ученика и лабораторијске вежбе) 

одличан 
(5) 

Садржајморадаодговаразадатојтеми.  
Излагањенаученогсадржајаизуџбеника и вануџбеника 
Издвајањетеза 
Писањеформула и једначина (акоихтемасадржи)  
Постављањепитањаодељењувазанихзатемуизлагања, током и наконизлагања 
Тачностпрезентованихинформација 

врлодобар 
(4) 

Садржајморадаодговаразадатојтеми.  
Излагањенаученогсадржајаизуџбеника и другихизвора 
Издвајањетеза 
Писањеформула и једначина (акоихтемасадржи)  
Тачностпрезентованихинформација 

добар 
(3) 

Садржајморадаодговаразадатојтеми.  
Излагањенаученогсадржајаизуџбеника и другихизвора 
Тачностпрезентованихинформација 

довољан 
(2) 

Садржајморадаодговаразадатојтеми.  
Припремљенпродуктпрезентујеузчитањебезизлагањанаученог 
Тачностпрезентованихинформација 

 

Оцена 
ЗАЛАГАЊЕ У РАДУ 

Домаћи рад Активност на часу 

одличан 
(5) 

Писање 
- редовно 
Написано 
-потпуно 
-тачно 
-детаљно 
-уредно 

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 



-нове идеје 
при решавању 

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 

врлодобар 
(4) 

Писање 
- редовно 
Написано 
-потпуно 
-тачно 
-детаљно 
-уредно 

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 

добар 
(3) 

Писање 
- редовно 
Написано 
-углавном 
потпуно и 
тачно 
-углавном 
уредно 

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 

довољан 
(2) 

Писање 
-углавном 
редовно 
Написано 
-непотпуно 
-делимично 
тачно 
-делимично 
уредно 

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 

 

 



Стручно веће за предмет српски језик и књижевност ОШ „ Вук Караџић“  
дана 28.12. 2021. је донео акт  

Критеријуми и елементи оцењивања у настави                       
српског језика и књижевности 

 

 
Оцена/област КЊИЖЕВНОСТ ЈЕЗИК ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Одличан (5) -Ученик чита са разумевањем различите 
врсте књижевних дела (и остале типове 
текстова) и потпуно самостално уме да 
парафразира и опише свој доживљај као и да 
процени основни тон певања, приповедања 
или драмске радње и уме да повеже 
књижевне термине и појмове обрађиване у 
претходним разредима са новим делима.  
- Самостално уме да одреди књижевни род 
и врсту и да анализира елементе 
композиције. Зна карактеристике народне и 
ауторске књижевности, зна разлику између 
до сада обрађених књижевних родова и 
врста и уме самостално да их пронађе и 
докаже у конкретном тексту. 
- Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје 
их у тексту и уме да их користи у усменом и 
писменом изражавању.  
- Потпуно усваја књижевне термине и 
појмове и препознаје их у тексту. 
Аргументовано брани постављене тезе 
током интерпретације књижевног текста, 
повезује и примењује стечена знања на 
новим текстовима.Критички се осврће на 
прочитани текст, има развијене способности 
да процењује, самосталан је и лако долази 
до решења. 
-  Редовно чита домаћу лектиру и учествује 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. 
 

 
-Ученик у потпуности са 
разумевањем усваја наставне 
садржаје из граматике и на 
примерима показује да уме 
потпуно самостално да 
примени стечена знања и да 
повеже граматичке појмове 
обрађене у претходним 
разредима са новим садржајима 
- Зна до сада обрађена 
правописна правила и 
доследно их самостално 
примењује у писаним 
радовима. 
- Успешно пише по диктату и 
уме да самостално, тачним 
реченицама одговори на 
питања (отвореног типа).  
У потпуности правилно 
изговара гласова и наглашава 
речи, интонира реченицу и 
разговетно чита наглас. 

- Говорну поруку 
изговара потпуном 
и правилном 
реченицом и врло 
успешно користи 
различите облике 
усменог 
изражавања, 
препричава са 
сажимањем и без 
сажимања и 
описује. 

- 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 
успешно и 
самостално 
саставља обрађене 
облике 
изражавања. Уме 
да драматизује 
краћи текст. 



Врлодобар (4) -Ученик чита са разумевањем различите 
врсте књижевних дела (и остале типове 
текстова) и готово (у потпуности) 
самостално уме да парафразира и опише 
свој доживљај текста, одреди основни тон 
певања, приповедања или драмске радње и 
готово (у потпуности) уме да повеже 
књижевне термине и појмове обрађиване у 
претходним разредима са новим делима.  
- Самостално уме да одреди књижевни род 
и врсту и да анализира готово све елементе 
композиције. 
- Зна карактеристике народне и ауторске 
књижевности, зна разлике између до сада 
обрађених књижевних родова и врста и уме 
самостално да их пронађе у конкретном 
тексту.  
- Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје 
их у тексту и уме да их користи у усменом и 
писаном изражавању. Потпуно усваја 
књижевне термине и појмове и углавном их 
препознаје у тексту. Аргументовано брани 
постављене тезе током интерпретације 
књижевног текста, углавном самостално 
повезује и примењује стечена знања на 
новим текстовима. Критички се осврће на 
прочитани текст, има развијене способности 
да процењује, углавном је самосталан и 
долази до решења. Редовно чита домаћу 
лектиру и учествује у интерпретацији. 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. 
 

- Ученик готово у 
потпуности и са 
разумевањем усваја 
наставне садржаје из 
граматике, на примерима 
показује да уме углавном 
без грешке да примени 
стечена знања и углавном 
без грешке повеже 
граматичке појмове 
обрађене у претходним 
разредима са новим 
садржајима. Зна 
правописна правила и 
доследно их самостално 
примењује у писаним 
радовима. Успешно пише 
по диктату и уме да 
самостално, тачним 
реченицама одговори на 
питања (отвореног типа). 

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

-Говорну поруку 
изговара потпуном и 
правилном реченицом, 
успешно користи 
различите облике 
усменог изражавања, 
препричава са 
сажимањем и без 
сажимања и описује, 
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. Успешно и 
углавном самостално 
саставља обрађене 
облике новинарског 
изражавања. Уме да 
драматизује краћи 
текст. 



Добар (3) -Ученик чита различите врсте књижевних 
дела (и остале типове текстова) и 
делимично уме да парафразира и опише 
свој доживљај као и да уз помоћ 
наставника одреди основни тон певања, 
приповедања или драмске радње. 
-Уз помоћ наставника уме да повеже 
књижевне термине и појмове обрађиване у 
претходним разредима са новим делима. 
-Самостално уме да одреди књижевни род 
и тражи помоћ при одређивању врсте. Уз 
подстицај одређује неке елементе 
композиције. 
- Зна карактеристике народне и ауторске 
књижевности и зна разлику између до сада 
обрађених књижевних врста.  
- Зна дефиниције стилских фигура, уз 
помоћ наставника или вршњака 
препознаје их у тексту. 
-Делимично усваја књижевне термине и 
појмове и понекад учествује у 
интерпретацији. У већини случајева чита 
домаћу лектиру и понекад учествује у 
интерпретацији. 
 На часовима је каткад активан и ретко 
користи додатне изворе знања. 
 

Ученик уме да дефинише 
наставне садржаје из 
граматике, памти их и 
репродукује,али греши у 
примени стечених знања као и 
у повезивању граматичких 
појмова обрађених у 
претходним разредима са 
новим садржајима.  
Делимично зна правописна 
правила и делимично их 
примењује у писаним 
радовима. Делимично 
успешно пише по диктату и 
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. 
 
 

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 
наставника проналази 
тражене информације у 
тексту. Уз помоћ 
наставника саставља 
обрађене облике 
изражавања, 
драматизује краћи 
текст. 
 
 
 

Довољан (2) Ученик лоше чита различите врсте 
књижевних дела (и остале типове текстова), 
понекад делимично уме да опише свој 
доживљај и да уз помоћ наставника 
понекад одреди основни тон певања, 
приповедања или драмске радње.  
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. У већини случајева не чита домаћу 
лектиру и ретко учествује у интерпретацији. 
На часовима је ретко активан. 
 

Ученик ретко уме да 
дефинише наставне садржаје 
из граматике, делимично их 
памти и репродукује ,не уме 
да примени стечена знања. 
Прави веће правописне и 
граматичке грешке. Потребна 
је стална помоћ наставника. 
Углавном правилно изговара 
гласове и углавном греши у 
наглашавању речи, 
интонирању реченице и читању 
наглас. 
 

Ретко успева да 
формулише говорну 
поруку, да каже 
одабране одломке или 
књижевне текстове који 
се уче напамет, да 
препричава и описује и 
поред помоћи 
наставника у свим 
облицима говорних 
вежби (и на теме из 
свакодневног живота и 
о доживљају 
књижевног дела). 
 Писмени радови су 
логички неповезани и 
садржајно сиромашни 
али у вези са темом, 
имају доста већих 
павописних, 
граматичких и 
стилских грешака, али 
поштује форму. Уз 
помоћ проналази 
тражене информације у 
тексту. Уз помоћ 
наставника саставља 
једноставније облике 
новинарског 
изражавања. 

Недовољан(1) Ученик нема развијено интересовање за Ученик није усвојио наставне Не успева да 



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. 

садржаје из граматике, не 
препознаје граматичке 
категорије. Нема предзнања 
па тешко прати наставу, 
пасиван је и незаинтересован.  
Не прихвата помоћ ни савете 
наставника. 

формулише говорну 
поруку, да 
интерпретира 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 нису 
самостално урађени, 
логички неповезани и 
садржајно сиромашни 
и нису у вези са темом, 
не поштује павописну 
и граматичку норму. 
Тешко се изражава а 
техника читања не 
задовољава. 

Бројчано оцењивање: 

У току полугодишта ученик ће имати најмање четири оцене у складу са Правилником о 
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању  ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019, 
59/2020  и 81/2020). 

 

ОБЛИК ВРСТА  V VI VII VIII 

УСМЕНО  
ГРАМАТИКА 1 1 1 1 

КЊИЖЕВНОСТ 1 1 1 1 

ПИСМЕНО 
ДОМАЋА 
ЛЕКТИРА 

2 2 2 2 

ПИСМЕНО 

КОНТРОЛНИ 
ЗАДАЦИ  
(1 >15 МИН)  
или (3*< 15 
МИН) 

3 3 3 3 

УСМЕНО РЕЦИТОВАЊЕ 1 1 1 1 

ПИСМЕНО 

ИНДИВИДУАЛНИ 
ЗАДАЦИ  
(пано, 
презентација, 
извештај, 
репортажа...) 

1 1 1 1 

ПИСМЕНО  
ПИСМЕНИ 
ЗАДАЦИ 

4 4 4 4 



А)Критеријуми вредновања контролних задатака: 

Контролни задаци (најављени, дужи од 15 минута) садрже питања из читања и 
разумевања прочитаног, књижевности, граматике и правописа: 

Структура задатака: 

30% су задаци основног нивоа, 45% су задаци средњег и 25% напредног нивоа. 
 
0% - 30% = недовољан (1)  
31% - 50% = довољан (2)  
51% - 69% = добар (3)  
70% - 84% = врлодобар (4) 
85% - 100% = одличан (5)  
 
Напомена: Наставник може да одступи од скале бодовања за 5-10% ако је то у циљу 
објективне процене степена савладаности градива на нивоу одељења. 
 
Б) Усмене провере знања 
Оцењивање се врши континуирано, на сваком часу. Ученици чије знање наставник 
проверава на часу усменим путем, бирају се методом случајног одабира, према жељама 
ученика да тог дана одговарају усменим путем или у договору са наставником. Учеников 
успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин (у складу је са 
Правилником о оцењивању у основној школи): 
 
 
 

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТ ЗАХТЕВА 

Одличан (5) 
 

Ученик на постављено питање одговара самостално 
и показује висок ниво познавања градива, одговара 
на питања наставника без помоћи наставника и 
самостално повезује знања уводећи и појмове и 
појаве које се тичу других предмета или на начин 
који показује висок степен развијености 
међупредметних компетенција. Успешно решава 
задатке на свим нивоима постигнућа (почев од 
препознавања градива до примене наученог на 
новим 
примерима). Успешно презентује своја знања и 
повезује их са стварним примерима из живота. 
 

Врлодобар (4) 
 

Ученик самостално одговара на питања уз 
минималну помоћ и минималне погрешке, добро 
познаје појмове који се тичу градива, не лута по 
теми постављеног питања, самостално одговара на 
потпитања наставника или уз малу помоћ 
наставника. Успешно решава задатке на свим 
нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника. 
 

Добар (3) Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове 
који се тичу градива и да их репродукује, уз помоћ 



наставника уме да одговори на потпитања, али 
често греши. Не уочава узрочно-последичне везе и 
не може самостално закључивати о њима. Одговара 
на питања основног нивоа и решава задатке које је 
наставник већ давао на часу. Показује занимање и 
труди се, упркос свему. 
 

Довољан (2) 
 

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ 
наставника дефинисати само основне појмове, 
стално га треба подсећати и усмеравати у 
одговорима, наводити на тачна решења и уз помоћ 
наставника је у стању да реши задатке основног 
нивоа. Отежано повезује дате чињенице и често 
греши у примени знања. 
 

Недовољан (1) 
 

Ученик није савладао основне појмове које садржи 
тема коју одговара, не показује интересовање да уз 
помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са 
„не знам“ и „дајте ми један“, не жели усмено да 
одговара када на њега дође ред или када га 
наставник прозове да одговара. 
 

Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији ):  
 - писмене провере до петнаест минута; 
 - усмено одговарање,активност на часу; 
 - ангажовање (степен развијености ученичке компетенције); 
 - успешност у групном раду; 
 - израда плаката/паноа; 
 - семинарски радови;  
- презентације 
 - учешће у пројектима, културним догађајима,на литерарним конкурсима, такмичењима 
из књижевности и језика, и осталим активностима које подстичу љубав према српском 
језику, култури и традицији. 
 - домаћи задаци, однос према раду. 

а) Писмене провере до 15 минута 

Писмена провера у трајању до 15 минута се не најављује и служи за процену напретка 
ученика. Резултат се бележи у педагошку документацију и саопштава ученику. Наставник  
на основу неколико резултата петнаестоминутних вежби може извести бројчану оцену. 

б) Домаћи задаци и посебни (индивидуални) задаци: 

Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао 
ученику. Три ненаписана домаћа задатка вреднују се оценом недовољан (1). Уколико 
ученик није понео домаћи задатак на час (није донео свеску, радну свеску, презентацију, 
плакат, пано...) сматра се да га није урадио. Уколико наставник утврди да је домаћи 



задатак писао неко други или је преписан са интернета, сматра се да га ученик није 
урадио. Уколико ученик на следећем часу покаже уредно написан домаћи задатак, 
наставник то бележи у своју педагошку свеску, али се не брише минус или други знак да 
је задатак неизвршен уколико ученик није заиста поправио свој однос према изради 
домаћих задатака. Уколико ученик добије посебан задатак у договору са наставником 
бира облик у којем ће га представити и уколико је задатак урађен самостално, са 
разумевањем, благовремено и потпуно , може бити оцењен оценом одличан (5). 

Уколико је задатак површно урађен, преузет са интернета или нема критичког односа 
према садржају, уколико ученик не познаје тему довољно да би самостално о њој говорио, 
али је показао интересовање и урадио задатак, његов се одговор позитивно оцењује као 
урађен, али не добија оцену, већ се позитиван одговор бележи у педагошку свеску 
наставника.  

в)Стална активност на часу оцењује се оценом одличан (5)или нижом јер су одговори 
били непотпуни или нетачни, а активност присутна, уколико је ученик сагласан. 

г) Рад у групи: 

Оцена за рад у групи иста је за све ученике, чланове групе, осим уколико настаник није 
донео посебан начин вредновања групног рада, и бележи се у педагошкој свесци. Знање 
стечено групним радом проверава се индивидуално и важи за целу тему, а не само за 
посебне, радне задатке групе, и може се уписати у дневник рада. 
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. 

 

НАПОМЕНА: Наведени критеријуми и елементи оцењивања односе се на наставне 
садржаје обухваћене програмима рада од 5. до 8. разреда основне школе, који су за 
ученике актуелни. 
 

Критеријуми оцењивања ће се примењивати од другог 

полугодишта школске 2021/2022. године. 

 

 



 

 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Стручновећестранихјезика, наставнициенглескогјезика 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

ПРВИ разред: 

 

Учениципрвогразредасе у токушколскегодинеоцењујуописно. 

Описнаоценапредстављаописпостигнућаученика у остваривањуисхода, циљева и 

задаткапрописанихпланом и програмомнаставе и учења, као и степенаангажовања и 

напредовањаученика. 

Наставниктокомцелешколскегодинеконтинуирановодиевиденцију о напредовању, 

ангажовању, постигнућима и активностимаучениканачасовима. 

Ученикпрвогразредаје у 

потпуностисавладаопредвиђененаставнесадржајеуколиконаставникпроценидасусвидефин

исаниисходииспуњениузсамосталнонапредовање и сталноангажовањеученика: 

● Ученикразумефреквентне и уобичајенеусменеисказе, као и кратке, 

једноставнеусменеприлогевезанезапознатетеме, појаве и догађаје.  

● Обављаосновнејезичкефункције (давање и тражење, тј. разменаинформација о 

искуственоблискимситуацијима и појавама, једноставноисказивањеидеја и 

мишљења). 

● Ученикправилноизговарасвегласове и гласовнегрупе, чак и у тежим и 

неувежбанимкомбинацијамагласова, узпоштовањеакценатско-

интонацијскихправила. 

 

Учениккомејепотребнамањапомоћнаставниказаостваривањенекиходдефинисанихисходана

часовима, сматраседајесавладаопредвиђененаставнесадржајеалидаизостајесамосталнирад 

и сталнинапредакученика: 

 



● Ученикразуменајфреквентнијеречи и изразеизсвакодневногспорог и 

разговетногговора.  

● Умедаобавиосновнекомуникативнеактивности (поздрављање, представљање, 

добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање 

информација о себи, распитивање о 

суштинскиминформацијамакојесетичусаговорника).  

● Ученикпознајеизговорфреквентних, понављаних и меморисанихгласова, као и 

некихнајчешћихгласовнихгрупа. 

 

Учениккомејепотребнавећапомоћнаставниказаостваривањедефинисанихисходаначасовим

асматраседаније у потпуностисавладаонаставнесадржаје и даизостајењеговнапредак и 

језичкиразвојузнедостатакангажовања: 

 

● Ученикразумеуобичајенеречи, изразе, фразе и краткевезанеусменеисказе и записе 

којисетичуњеговихнепосреднихискуственихдоживљаја и сфераинтересовања.  

● Сналазисе у кратким и увежбанимкомуникационимулогама, узупотребунаучених и 

уобичајенихфраза и формула (постављањепитања и давањеодговара). 

● Ученикпрепознајеисправанизговорвећинегласова и гласовнихгрупа,као и 

једноставнеграматичкеелементе и конструкције.  

 

 

Учениккојинијеоствариониједаниливеомамалибројдефинисанихисходасматраседанијесавл

адаопредвиђененаставнесадржајеузизостајањењеговогнапредовања, језичкогразвоја и 

ангажовања. 

 

 

ДРУГИ-ЧЕТВРТИ разред: 

 

Оддругогдочетвртогразредаоцењивањејебројчано и вршисе: 

 

1) Писанимпутем(осимученикадругогразредакодкојихјеписањенеобавезна и 

прилагођенаспореднаактивност) 

2) Усменимпутем 

3) Праћењемактивностиначасу, као и крозизрадудомаћихзадатака 



Оценапредстављаобјективну и поузданумерунапредовања и развојаученика, као и 

ангажовањаученика и његовесамосталности у раду. 

 

1) 

Писанепроверепостигнућасеоцењујунаосновускалекојаизражаваодносизмеђупроцентатачн

иходговора и одговарајућеоцене: 

 

�81-100% оценаодличан (5) 

�61%-80% оценаврлодобар (4) 

�41%-60% оценадобар (3) 

�21%-40% оценадовољан (2) 

�до20% оценанедовољан (1) 

 

Скаламожедаварира у односунапостигнућаученика, алиневишеод 5%. 

 

 

2) 

Оценанаусменомодговарањусеформиранаосновуучениковогодговораилиизлагањапремасл

едећојбројчанојскали: 

Одличан (5) –ученикје у стањудасамосталнопримењујенаученеречи и изразе, у 

потпуностиразумеосновнисмисаоиглавнеинформације у 

аутентичномразговорудваиливише (са)говорника. Разумеизраженаосећања, жеље и 

расположења. Течно и с лакоћомописујесебеиоколину, школскиконтекст и 

приватанживот, свакодневненавике, искуства и догађаје. 

Наједноставанначинизлаженазадатутему и одговаранапитањакојасеодносенању. 

Успешноради у различитимоблицимарада. 

Врлодобар (4) – ученикјеспособандафукционалноусвојипојмове, речи и изразе, а 

узмањупомоћнаставникаихповезује и изводизакључке.Разумеосновнисмисао и 

главнеинформације у аутентичномразговору. Састављакраћеисказе о себи, 

својојпородициинепосредномокружењу. Узкраћепаузе и мањупомоћнаставника, 

описујесебе и својенепосредноокружење,свакодневнеактивности, искуства и 

догађајекористећиједноставнајезичкасредства.Сналазисе у различитимоблицимарада. 

 

Добар (3) - ученикуглавномразумепојмове, речи и изразе, 

можесамосталноданаведеграматичкепојмове и појмовеизвокабулара и 

објасниихузделимичнупомоћнаставника. Познаје и 



користиједноставнијеграматичкеелементе и конструкције. Разумеопштисмисао и 

најважнијеинформацијеуједноставномјезичкомконтексту. Постављаједноставнапитања о 

темамакојеодговарајуњеговиминтересовањима. Захтевеобављаделимично и 

узпомоћнаставника. 

 

Довољан (2) - ученикпрепознајеосновнепојмове, фреквентнеречииједноставнеизразе у 

јасноконтекстуализованом и споромговору. Узвећупомоћнаставникаразумевеомакратка, 

једноставна,разговетно и спороизговоренаупутства. У 

стањуједапродукујеискључивопростереченице и 

изразинајосновнијепотребеузминмалнупримену у језичкомконтексту. 

 

Недовољан (1) - 

ученикнепоказујеспособнострепродукцијенитипрепознавањаосновнихпојмова, речи и 

израза. 

Ниузвеликупомоћнаставниканеразуменајједноставнијезахтевениупутства.Непоказујежељу

занапредовањемнитиангажовањем. 

 

3) Активностученикапратисеконтинуирано и вреднујесетокомцелешколскегодине. У 

активностулази и редовност/благовременост/тачностизраде и доношењадомаћихзадатака, 

као и редовнодоношењематеријалапотребногзарадначасу. Степенсамосталности у раду, 

степенангажовања, иницијативе, начиностваривањасарадње у 

процесуучењасадругимученициматакођесевреднујукрозактивност. 

Оценаизактивностиможебитиодзначаја и заопштиуспехученика, најчешће у његовукорист. 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

Критеријумиоцењивањасачињенису у складусаисходима, циљевима и 

задацимапрописанихПланом и програмомнаставе и учењапредмета, 

Општимстандардимапостигнућаза енглескијезик и узпоштовањеПравилника о 

оцењивањуученика у основномобразовању и васпитању. 



 

ПЕТИ - ОСМИ РАЗРЕД 

 

Оцењивањемученикаодпетогдоосмогразредаобухваћенисуследећиелементи: 

● Разумевање (писаног/слушаногсадржаја) 

● Говорнеспособности 

● Способностиписменогизражавања 

● Језичкезаконитости – граматика 

 

 

 

● МерилазаелементРазумевања: 

 

Одличан 5-ученикразумесаговорника и усменоизлаже у нормалномтемпу, у 
потпуностиразумеписани и слушанитекст, с лакоћомвладаматеријом и вештинама. 
 
Врлодобар 4- разумепитања у нормалномговорномтемпу, 
алијепотребнопонекаднештопоновити, неразумесвакупојединосткодписаног и 
слушаногсадржаја. 
 
Добар 3 - разумеизлагања и питањапостављенаспоријимтемпом, понекадјенужнопоновити 
и поједноставитинекеделовереченице, потребногајеусмеравати. 
 
Довољан 2 -имаминимумразумевања и 
напредујеузпомоћнаставникакојигаводикрозматерију, иматешкоћа у разумевањуизлагања, 
једвасхватаузобјашњења и поједностављења, слаборазумеписану и говорнуматерију. 
 
Недовољан 1 - неразумеусменаизлагања, слушанниписансадржајниузпомоћнаставника. 
 

 

● МерилазаелементГоворнеспособности: 

 

Одличан 5 - ученикслободно и безоклевањаизражавасвојемисли,  активанје у разговору, 
 правилнимизговоромтечноизговарареченице и немавећихграматичкихгрешака. 
   
    Врлодобар 4 - ученикговориправилно, 
алисеизражавасамањимграматичкимгрешкамакојенеутичунаразумевањесмислареченице; п
онекадкористиречилифразукојајенеадекватна и погрешнојеизговора. 
 
     Добар 3 - ученикможедакомуницираиимаскроманречник, смисаоизреченог 
   јепонекаднејасанзбогграматичкихгрешака и нетачногредаречи, алијеразумљив.    



Ученикима делимичнихтешкоћа у читању, изговору и интонацији. 
 
   Довољан2-ученик правивелике и честегрешке у разговору и 
изговоруштоотежаваоноштожелидакаже; ретконалазиправеречи и фразе, тешкосе 
 изражава, а његовоскуданречниккористиполако и 
сапунооклевањаупркосвеликојпомоћинаставника. 
    
   Недовољан 1 - ученикнеумесамосталнодасеизражава, једвакористи 
   најосновнијивокабулар, имапотешкоћа у читању, изговору и интонацији.  
   Нијесавладаонинајосновнијеграматичкеструктурепајесмисоизреченог 
нејасан и неразумљив. 
 
 

● МерилазаелементСпособностиписменогизражавања: 

 

 

Одличан 5-ученикможе у писанојформидаизразисвојемислисамостално и 
безвећихграматичких и правописнихпроблема; редовноизвршавасвеписанедомаћезадатке, 
имадобрутехникурешавањатестова и успешанје у томе. 
 
Врлодобар 4 - ученик у писанојформиизражавасвојемислисамосталноузпонекеграматичке 
и правописнегрешке; готоворедовноимасвеписанедомаћезадатке; 
имаврлодобаррезултатнатесту и проверамазнања. 
 
Добар 3 - ученикнеможебезпомоћидаизразисвојемислиписанимпутем и правичесте и 
већеправописне и граматичкегрешке; делимичнорадидомаћезадатке; 
углавномостварујепросечанрезултатнатесту и проверамазнања. 
 
Довољан 2 - ученикнијеспособансамосталнодасеписменоизрази, правиучестале и 
озбиљнеправописне и граматичкегрешке; нередовнорадидомаћезадатке; 
постижеминималануспехнатествима и проверамазнања. 
 
Недовољан 1- правикрупнегрешке у писаномизражавању и у 
основнимграматичкимоблицима, нерадидомаћезадаткеготовоуопште, 
непостижеминималнанбројбодованатесту и проверамазнања. 
 

● МерилазаелементЈезичкихзаконитости-граматике: 

 

Одличан 5 - учениквладаграматичкимправилима, потпуноихразуме и правилнопримењује 
у датомјезичкомконтексту. 
 
Врлодобар 4 - ученикразуме и правилнопримењујенаученаграматичкаправила, 
узместимичнегрешке. 
 
Добар 3 - ученикделимичнопримењујенаученаграматичкаправилаузгрешке. 
 



Довољан 2- ученикпрепознајеграматичкаправила и повременоихминималнопримењује. 
 
Недовољан 1-ученикне препознајеграматичкаправиланитиумедаихпримењује. 

 

Оцењивањеученикаодпетогдоосмогразредајебројчано и вршисе: 

 

1) Писанимпутем 

2) Усменимпутем 

3) Праћењемактивностиначасу и крозизрадудомаћихзадатака/пројектнихактивности( 

презентација ) 

Оценапредстављаобјективну и поузданумерунапредовања и развојаученика, као и 

ангажовањаученика и његовесамосталности у раду. 

Ученици 5-8.разредаимају 1 писменизадатакпополугодишту и најмање 1 

писанупроверуузпретходнунајавусадржајапрограманаставе и 

учењакојићесеписменопроверавати.Распоредписанихпроверадужиход 15 минутауписујесе 

у дневник и објављујесезасвакоодељењенаогласнојтаблишколе и 

названичнојинтернетстранишколе.Распоредможедасемењанапредлогнаставника, 

узсагласностодељењскогвећа. Писанепроверепостигнућа у трајањудо 15 

минутамогусеобављатибезпретходненајаве и евидентирајусе у 

педагошкојдокументацијинаставникарадипраћењапостигнућаученика. ( Три оцене из 

краћих провера знања се сабирају и уписује се једна средња оцена ) 

 

1)Писанепроверепостигнућасеоцењујунаосновускалекојаизражаваодносизмеђупроцентата

чниходговора и одговарајућеоцене: 

 

�81-100% оценаодличан (5) 

�61%-80% оценаврлодобар (4) 

�41%-60% оценадобар (3) 

�21%-40% оценадовољан (2) 

�до20% оценанедовољан (1) 

Скаламожедаварира у односунапостигнућаученика, алиневишеод 5%. 

 

2)Оценадобијенаусменимпутемсеформиранаосновуучениковогодговораилиизлагањапрема

следећојбројчанојскали: 



Одличан (5) – Ученик у потпуностиразумепланом и програмомпредвиђенепојмове, речи и 

изразе и показујеизузетновеликистепенсамосталностиприликомњиховепримене у 

усменомизражавању. Успешнокористисвеграматичкеелементе и конструкције и 

уочаванајчешћеизузеткеодправила. У стањуједасамосталноискажеусменупоруку, 

испричаличнидоживљај, препричасадржајразговораилинаративногтекста.  Правилно и 

самосталноизражајночита. Учениксамосталноостварујекомуникацију и 

размењујесасаговорницимаинформације у везисапознатимтемама, садржајима и 

комуникативнимфункцијама. Наматерњем и 

страномјезикусаопштаваинформацијудобијенуод 3. лица у везисапознатимтемама у 

конкретнимкомуникативнимситуацијама. У 

потпуностипоказујеспособностприменејезичкихвештина и знања у новимситуацијама. 

Врлодобар (4) – Ученик у великојмериразумепланом и програмомпредвиђенепојмове, 

речи и изразе и показујевеликистепенсамосталностиприликомњиховепримене у 

усменомизражавању. Ученикразумеједноставнефреквентнеречи и изразе, а 

приликомизражавањакористиједноставнајезичкасредства и конструкције у 

датимкомуникативнимситуацијама. У 

стањуједаузмањупомоћнаставникауспешноискажеусменупоруку, испричаличнидоживљај, 

препричасадржајразговораилинаративногтекста. У великојмериправилно и 

самосталноизражајночита. Ученик у великојмерисамосталноостварујекомуникацију и 

размењујесасаговорницимаинформације у везисапознатимтемама, садржајима и 

комуникативнимфункцијама. У великојмерипоказујеспособностприменејезичкихвештина 

и знања у новимситуацијама. 

Добар (3) – Ученикуглавномразумепланом и програмомпредвиђенепојмове, речи и 

изразеузделимичанстепенсамосталностиприликомњиховепримене у усменомизражавању. 

Ученикразумеуглавномједноставније, фреквентнијеречиизразе, а 

приликомизражавањакористиједноставнијејезичкасредства и конструкције у 

датимкомуникативнимситуацијама.Углавномправилночита. Делимичноје у 

стањудаискажеједноставнијуусменупоруку, испричаличнидоживљај, 

препричасадржајразговораилинаративногтекста. Ученик у 

довољнојмериостварујекомуникацију и размењујесасаговорницимакраткеинформације у 

везисапознатимтемама, садржајима и комуникативнимфункцијама. 

Показуједелимичнуспособностприменејезичкихвештина и знања у новимситуацијама и 

логичкогповезивањапојмова. 

 

Довољан (2) –Ученикпрепознаје и разумепланом и програмомпредвиђенеосновне, 

најфреквентнијепојмове, речи и 

изразеузмалистепенсамосталностиприликомњиховепримене у усменомизражавању. 

Ученикразумеуглавномнајједноставнијеречи, кратке и једноставнепоруке и упутства и 

користинајједноставнијајезичкасредства и конструкције у 



датимкомуникативнимситуацијама. Читаделимичноправилно и узпомоћнаставника. 

Ученикје у стањудаискључивоузпомоћнаставникаискажеједноставнуусменупоруку, 

испричаличнидоживљај, садржајразговораилинаративногтекста и тонанивоурепродукције. 

Ученик у малојмериостварујекомуникацију и 

размењујесасаговорницимакраткеинформације у везисапознатимтемама, садржајима и 

комуникативнимфункцијама.Језичкевештине и знањасунанивоурепродукције, 

узповременуминималнупримену. 

Недовољан (1) – Ученикнепрепознајенитиразумепланом и 

програмомпредвиђенеосновнепојмове, речи и изразе, неумедаихрепродукујенитипримени 

у усменомизражавању. Ученикнијесамосталан у раду и није у 

стањуниузпомоћнаставникадаискажеједноставнијуусменупоруку, испричаличнидоживљај, 

садржајразговораилинаративногтекста. Ученик у недовољнојмериостварујекомуникацију 

и размењујесасаговорницимакраткеинформације у везисапознатимтемама, садржајима и 

комуникативнимфункцијама. Језичкевештине и знањанисунинанивоупрепознавања,  

безспособностирепродукције и минималнепримене.  

3) Активностученикапратисеконтинуирано и вреднујетокомцелешколскегодине. У 

активностулази и редовност/благовременост/тачностизраде и доношењадомаћихзадатака, 

као и редовнодоношењематеријалапотребногзарадначасу. Степенсамосталности у раду, 

степенангажовања, иницијативе, начиностваривањасарадње у 

процесуучењасадругимученициматакођесевреднујукрозактивност. 

Оценаизактивностиможебитиодзначаја и заопштиуспехученикаизпредмета, најчешће у 

његовукорист. 

Уколикоученикнепоказујеинтересовањезаучешће у активностиманитиангажовање, 

каонижељузанапредовањем, оцењујесеоценомнедовољан (1). 

 

Оцењивање/вредновањепројектнихактивностиуглавномимамотивационуулогу и 

вреднујесе у складусапоказанимстепеномсамосталности, активности и ангажовањакао и 

сарадњесаосталимчлановимагрупе, извођењазакључаканаосновуприкупљенихподатака и 

презентовањапродуктапројекта.  

 

Оцењивањеученикапо ИОП-у 

 

Учениккомејепотребнадодатнаподршка у образовањуоцењујесе у 

односунаостваривањециљева и стандардапостигнућа у 



токусавладавањаиндивидуалногобразовногпланаили у 

односунаприлагођенестандардепостигнућапричемусевреднује и односученикапремараду и 

постављенимзадацима/захтевимапредмета у складусањеговимспособностима. 

 

Оцењивањеученикапо ИОП-у 1 севршинаосновуангажовања и 

степенаоствареностипостојећихстандарда и очекиванихисхода, узприлагођавањеначина и 

поступкаоцењивања. 

Оцењивањеученикапо ИОП-у 2 севршинаосновуангажовања и 

степенаоствареностиприлагођенихциљева и исхода, узприлагођавањеначина и 

поступкаоцењивања. 

 

Вредновањејеусмеренонаподстицањеучениканаактивноучествовање у настави и 

ваннаставнимактивностима, развијањуњеговогсамопоуздања и осећајанапредовања. 

ПриевалуацијиученикакојирадепоИОП-у, примењујесеиндивидуалниприступ у 

сарадњисапедагошко-психолошкомслужбомшколе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критеријуми и елементиоцењивања у 
наставиИнформатике и рачунарства 

ОШ „ВукКараџић“Србобран 
 

Стручновећезапредметинформатика и рачунарство 
 
Елементиоцењивањаизиформатике и рачунарствасу:  
- усвојеностобразовнихсадржаја;  
- применазнања;  
- активностученика.  
 
Ученик у токушколскегодинеможедобитиоцененаоснову:  

1. Израдавежбинарачунару, 
2. Израдавежбикојенаставникприпреминанаставнимлистићима 
3. Активностначасу 
4. Прегледсвеске 
5. Израдатестова (попотреби) 
6. Блицтестови (попотреби) 
7. Усменоодговарање (попотреби) 
8. Домаћизадаци(попотреби) 

 

Привредновањуквалитетазнања, оценомсеисказујетрајност, коректност, свесност и 
употребљивостзнањанаразнимнивоима (нивопрепознавања, ниворепродукције, ниворазумевања, 
нивопримене и нивокреативног, стваралачкогрешавањапроблема). 
 
Приоритет у оцењивањујеизрадавежбинарачунару. 
 
Писменаоцењивањасуунета у 
случајудаизнекогразлоганијемогућедетеоценитипрактично.Тестовисенајављују и уносе у 
Распоредпровера.Писанепровере, којетрају 15 минута, ненајављујусе а наставникможенакон3 
таквепровередаунесеоцену у дневник, а оценајеаритметичкасрединатриоцене. 
У токуједногполугодиштаученикдобијаоценеизпрактичнихрадова и вештина, 
презентација,активностиначасу, свеске. 
Примењујесе и форматицнооцењивање. 
Закључнаоценасеформиракаоаритметичкасрединасвихоценадобијенихтокомцелешколскегодине. 
 
Кадасупитањуписменепроверезнањаскалакојаизражаваодносизмеђупроцентатачниходговора и 
одговарајућеоценејеследећа: 

- 85%-до 100% одличан (5)  
- 70%-до 84% врлодобар (4)  
- 50%-69% добар (3)  
- 30%-49% довољан (2) 
- од 0%-29% недовољан (1)  



У зависностиодтежинетестадозвољенасуодступањаод ± 5%. 
 
Уколикоученикстичеобразовање и васпитањепо ИОП-у 1, оцењујесенаосновуангажовања и 
степенаоствареностиисхода, узприлагођавањеначина и поступкаоцењивања. 
Уколикоученикстичеобразовање и васпитањепо ИОП-у 2, оцењујесенаосновуангажовања и 
степенаоствареностиприлагођенихциљева и исхода, којисудефинисани у 
персонализованомпланунаставе и учења, узприлагођавањеначина и поступкаоцењивања. 
 
Критеријумиоцењивањасеодносенаплан и програмизпредметаинформатикаод 5.до 8. разреда. 
 

 

ОЦЕН
А 

ПРОВЕРА ЗНАЊА АКТИВНОСТ 

Израдавежбинарачу
нарима 
(усвојеностобразовн
ихсадржаја и 
применазнања) 

Усменапровера 

(усвојеностобразовн
ихсадржаја) 

Писанапровера 

(применазнања) 
Домаћирад 

Односпремараду и 
рад 

довољ
ан 

(2) 

Поступци 

-
вежбуизводиуззнатн
упомоћнаставникаи
лиученикаизодељењ
а 

Основнипојмови и 
дефиницијеизинфо
рматике и 
рачунарства 

-прерознајеих 

-умедаихискаже 

 

Решавањезадатак
а 

-
самосталнорешавај
едноставнезадатке 

-
једноставнепробле
мскеситуацијереш
аваузпомоћнаставн
ика 

 

Писање 

-
углавномре
довно 

Написано 

-непотпуно 

-
делимичнот
ачно 

-
делимичноу
редно 

Провера 

-
углавномзн
аобразложи
тинаписано 

Интересзапредмет 

-
показујенаподстица
ј 

Радначасу 

-
трудисесамостално
решаватизадатке 

-
повременоучествује 
у расправи 

Сарадња 

-
тражипомоћкадаму
нештонијејесно 

Извршавањеобаве
за 

-трудиседапишесве 
у свеску 

-
начасдоносипотреб
анприбор 



добар 

(3) 

 

 

 

Поступци 

-
вежбуизводиузмалу
помоћнаставникаил
иученикаизодељења 

-
објашњењасууглавн
омјасна, тачна и 
потпуна 

Основнипојмови и 
дефиницијеинформ
атике и 
рачунарства 

-познајеих и разуме 

-знаихизрећи и 
објаснити 

 

Решавањезадатак
а 

-самостално, брзо 
и 
тачнорешаваједнос
тавнезадатке 

-
сложенијезадаткер
ешаваспорије 

-
решаваједноставне
проблемскеситуац
ије 

 

 

 

Писање 

- редовно 

Написано 

-
углавномпо
тпуно и 
тачно 

-
углавномур
едно 

Провера 

-
углавномзн
аобразложи
тинаписано 

Интересзапредмет 

-показује 

Радначасу 

-вреднорадиначасу 
и 
самосталнорешаваз
адатке 

-радоучествује у 
расправи 

Сарадња 

-прихватарад у 
пару и групи 

-
аконеразуметражип
омоћ 

Извршавњеобавез
а 

-свескајеуредна и 
потпуна 

-
начасдоносипотреб
анприбор 



врлодо
бар 

(4) 

Поступци 

-вежбеизводитачно, 
јасно,прецизно и 
потпуноузмалекорек
цијенаставника 

-прихвата и 
разуменовеидеје и 
концепте 

Основнипојмови и 
дефиницијеинформ
атике и 
рачунарства 

-самосталноизлаже 
и објашњава 

-разумеих у 
потпуности 

-
успостављаодносем
еђуњима 

 

Решавањезадатак
а 

-
решавазадаткебрзо 
и тачно 

-
самосталнорешава
сложенијезадатке 

-
бирауглавномнајбо
љестратегијезареш
авањепроблема 

-
решавасложенијеп
роблемскеситуациј
е 

 

Писање 

- редовно 

Написано 

-потпуно 

-тачно 

-детаљно 

-уредно 

Провера 

- 
знаобразло
житинаписа
но 

-
образлажеја
сно, тачно и 
потпуно 

Интересзапредмет 

-показујестално 

Радначасу 

-концентрисано и 
вреднорадиначасу 

-редовно и 
самосталноизвршав
асвепостављенезада
тке 

- учествује у 
расправи и 
предлажесопствене
активности и идеје 

Сарадња 

-радоучествује у 
заједничкомраду ( у 
паруилигрупи) 

-
премапотребипома
жедругима 

Извршавњеобавез
а 

-свескајеуредна и 
потпуна 

-
начасдолазиприпре
мљен 



 
 

 

 

 

 

одлич
ан 

(5) 

Поступци 

-
примењујесвојеидеје 
и 
поступкекојеобразла
жејасно, тачно и 
потпуно 

-
користисевластитим
идејама и 
концептима 

 

Основнипојмови и 
дефиницијеинформ
атике и 
рачунарства 

-самосталноизлаже 
и објашњава 

-разумеих и 
премапотребиоблик
ујесвојимречима 

-
успостављаодносем
еђуњима 

 

Решавањезадатак
а 

-
решавазадаткебрзо 
и тачно и 
салакоћом 

-самостално и 
успешнорешавасло
женезадатке 

-
прирешавањуслож
енихпроблемскихс
итуациајакомбинуј
епознатестратегије
иликреирасопстве
не 

-
одабирапоступкек
ојинајвишеодговар
ајузадатку и 
примењујеихбезгр
ешке и 
примереномбрзино
м 

 

Писање 

- редовно 

Написано 

-потпуно 

-тачно 

-детаљно 

-уредно 

-
новеидејепр
ирешавању 

Провера 

- 
знаобразло
житинаписа
но 

-
образлажеја
сно, тачно и 
потпуно 

Интересзапредмет 

-изражен 

-
служиседодатнимиз
воримазнања 

Радначасу 

-концентрисано и 
вреднорадиначасу 

-редовно и 
самосталноизвршав
асвепостављенезада
тке 

- учествује у 
расправи и 
предлажесопствене
активности и идеје 

Сарадња 

-радоучествује и 
подстичезаједнички
рад (у 
паруилигрупи) 

- помажедругима 

Извршавњеобавез
а 

-свескајеуредна и 
потпуна 

-
начасдолазиприпре
мљен 

 



СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ИСТОРИЈУ И ГЕОГРАФИЈУ 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

Постигнућа ученика од 5. до 8. разреда у оквиру предмета историје  и географије оцењују се 

формативно и сумативно. 

Чланови већа  наставница географије Татјана Јовичић , наставница историје Светлана Пајић Јојкић  

и наставник историје Богдан Попов усагласили су се да код ученика оцењују : 

1. Усменог и писмени одговор 

2. Активност на часу, ангажовање у групном раду 

3. Домаће задатке-3 задатка 1 оцена 

4. Презентације ученика уз предходно јасно дата упутства за израду презентације 

5. Плакати, постери, макете које ученици израде код куће или на часу. 

Формативно оцењивање подразумева: праћење напредовања, активности односно ангажовања 

ученика на сваком часу, мотивисаности за рад, редовног доношења прибора за рад, израду 

домаћих задатака, израду задатака на самом часу, дисциплину, поштовање правила понашања. 

Води се у педагошкој свесци наставника, а из овога проистиче и оцена за рад на часу.За оба 

предмета критеријум је следећи: 

-недовољан успех: ученик омета наставу, не поштује правила понашања, не пише, нема прибор, 

не ради домаће задатке и уопште није активан на часу; 

-довољан успех: ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и домаћи и ретко 

кад је активан на часу, али пише оно што се од њега очекује; 

-добар успех: ученик прати наставу, труди се да поштује правила понашања, скоро увек доноси 

прибор и домаћи, активан је на часу али не у 

континуитету; 

-врло добар успех: ученик поштује правила понашања, труди се да редовно извршава своје 

обавезе,доноси прибор и домаћи, активан је; 

-одличан успех: ученик увек поштује правила понашања,редовно извршава своје обавезе, доноси 

прибор и домаће задатке,изузетно је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и 

жељу за напредовањем и стицањем знања. 

 



Сумативно оцењивање. У сумативно оцењивање спадају: иницијални тестови, 15- минутни 

контролни задаци, активност на часу, усмено одговарање. Оцена са иницијалних тестова не улази 

у просек и служи наставнику за даље праћење напредовања ученика и планирање рада. 

Оцена из активности на часу изводи се на основу кратких тестова или усмених одговора који се 

односе на садржаје са истог или претходног часа. 

Писмено оцењивање обавља се путем контролних вежби и тестова. Писмене провере знања у 

трајању од 45 минута се најављују и планиране су годишњим Планом рада школе. Тестови у 

трајању од 15 минута се не морају најављивати. За контролне задатке из историје бројчана оцена 

изводи се на основу скале изражене у процентима, у складу са препорукама за оцењивање: 

100-80% - одличан (5) 

79-62% - врлодобар (4) 

61-43% - добар (3) 

42-31% - довољан (2) 

30-0 % - недовољан (1) 

За контролне задатке из географије поштује се следећа скала : 

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање критеријума за 

оцењивање или путем реферата, израде ПП презентација, пројеката, паноа. Оцењивање се 

примењује и ако ученик учествује на такмичењима одобрених од стране министарства и то 

оценом 5 (пет). 

Критеријуми за усмено оцењивање из историје су следећи: 

Одличан(5) - Ученик је у целини усвојио основна и проширена знања, умења и вештине, 

примењује знања у новим околностима, познаје узроке и последице, уочава битно,сличности и 

разлике повезује садржаје, самостално закључује на основу датих података, критички расуђује, 

поседује богат речник и лако се изражава, испољава креативну активност на часу, показује 

интресовање и самоиницијативност; 

Врло добар(4) - Ученик је у целини усвојио основна знања и део проширених знања, самостално 

образлаже садржај, лако разуме, закључује и репродукује чињенице, лако се писмено и усмено 

изражава, испољава активност на већини часова,самостално и уз помоћ наставника примењује 

знања у новим околностима. 

Добар(3) - Ученик је половично усвојио основна знања, умења и вештине, схвата значење 

основних историјских појмова, уме да репродукује научено, самостално извршава основне 

задатке, има тешкоће у течном изражавању, уочава битно, али приликом закључивања потребна 

је помоћ наставника. 



Довољан(2) - Ученик је усвојио , мада не у потпуности, основна знања, репродукује научено уз 

помоћ наставника, има склоност ка пасивном памћењу и механичком репродуковању, има 

тешкоћа у изражавању, испољава несналажење у самосталном раду, несигуран је и нејасан у 

излагању градива. 

Недовољан (1) - Ученик није усвојио основна знања, умења и вештине, не показује 

заинтересованост за процес учења нити напредак, не показује разумевање садржаја ни уз помоћ 

наставника, није у стању да га самостално репродукује. 

Документација која прати процес оцењивања: ес-дневник, педагошка свеска, тестови, контролне 

вежбе, домаћи задаци, панои, ПП презентације. 

Критеријуми за усмено оцењивање из географије у следећи :  

Оцену одличан (5) добиjа ученик коjи: 
- у потпуности показуjе способност трансформациjе знања и примене у новим ситуациjама; 
лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 
самостално изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; 
решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; 
показуjе изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања. 
На пример, можемо да наведемо област из петог разреда „Планета Земља“ и шта је потребно из 
те области да ученик/ца зна за оцену 5: 
-Ученик самостално објашњава облик и структуру Земље 
-самостално објасни деловање Земљине теже на географски омотач 
-самостално повезује чињенице ,објекте и појаве представљени моделом.сликом или графиком 
-разликује и објасни Земљина кретања 
-закључује физичко географске законитости у географском омотачу 
-објашњава утицај спољашњих сила Земље на географски омотач 
 
 
У 6. разреду пример може бити област  „Картографија“ 
Ученик самостално изводи закључке о природи и друштву са географијом као науком 
-самостално успоставља везе између физичко географских и друштвено географских 
објеката,појава и процеса 
-одређује и објашњава математичко географски положај на Земљи 
-самостално анализира,чита и тумачи географске и тематске карте 
-помоћу географске карте оријентише се у простору 
 
У 7. разреду  бавимо се регионалном географијом (појединачним континентима) оно што се 
посматра и очекује од ученика/це за оцену 5 било би: 
Ученик самостално изводи закључке о природи и друштву са географијом као науком 
-самостално успоставља везе између физичко географских и друштвено географских 
објеката,појава и процеса 
-логички повезује географске појмове и проналази на географској карти 
-самостално анализира,чита и тумачи географске и тематске карте 
-помоћу географске карте оријентише се у простору 
-решава и закључује везу између физичко географских и друштвено географских појмова света 



-уочава битне чињенице о климатским карактеристикама регија света 
-самостално илуструје на немој карти света најважније физичко географске и друштвено 
географске објекте 
-решава и анализира утицај географске ширине,рељефа,односа копна и мора,морских струја на 
обликовање макро рељефа континената 
-критички расуђује о бројном стању становништва света 
-решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења 
-лако и самостално проналази на географској карти света државе 
 
Када говоримо о 8. разреду  гледа се и очекује од ученика за оцену 5 нпр. из области „Друштвено-
географске карактеристике Србије“ 
 
Ученик самостално анализира тематске карте и статистичке податке везане за наставну тему и 
графички их приказује 
-учествује у предлагању и реализацији истраживачког пројекта 
самостално анализира физичко географске и друштвено географске карактеристике граница 
-логички објашњава популациону динамику Србије 
-изводи закључке о утицају популационе динамике на структуре становништва у нашој земљи 
-уз помоћ карте Србије и других информација анализира утицај природних и друштвених фактора 
на азвој и размештај привредних делатности у нашој земљи 
  
Оцену врло добар (4) добиjа ученик коjи: 
у великоj мери показуjе способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 
самостално изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; 
решава поjедине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатноj мери критички рaсуђуje; - 
показуjе велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. 
 
Пети разред област „Планета Земља“: 
Ученик описује природне и друштвене одлике континената 
-повезује и препознаје стране света на географској карти и простору 
-повезује и описује утицај спољашњих сила Земље на географски простор 
-објашњава утицај природних и друштвених фактора на развој и размештај становништва 
-објашњава и одређује распоред копна и воде на Земљи 
-повезује географске чињенице,појаве и процесе у географском омотачу 
 
Шести разред област „Картографија“: 
-Ученик описује физичко географске и друштвено географске појаве и процесе 
-повезује и објашњава математичко географски положај на Земљи 
-повезује и описује начине оријентције у постору 
-анализира и чита географске карте 
-помоћу карте објашњава начине оријентације у простору 
 
Седми разред регионална географија : 
-Ученик описује физичко географске и друштвено географске појаве и процесе 
-повезује и објашњава математичко географски положај на Земљи 
-повезује и описује начине оријентције у постору 
-анализира и чита географске карте 
-уочава проблеме на нивоу стваралачког мишљења 



- закључује и указује на узроке и последице кретања становништва 
-самостално тумачи и израђује тематске карте света 
-уочава примере позитивног утицаја човека на животну средину 
- самостално проналази на географској карти света држав 
-помоћу географске карте оријентише се у простору 
-уочава битне чињенице о климатским карактеристикама регија света 
-описује распоред и бројно стање становништва света 
-илуструје физичко географске објекте на немој карти 
 
Осми разред област „Друштвено-географске карактеристике Србије“: 
Ученик закључује и анализира тематске карте и статистичке податке везане за наставну тему и 
графички их приказује 
-логички објашњава популациону динамику Србије 
-изводи закључке о утицају популационе динамике на структуре становништва у нашој земљи 
-анализира физичко географске и друштвено географске карактеристике граница 
-анализира графичке приказе структуре становништва 
-објашњава утицај природних и друштвених фактора на настанак,развој и трансформацију насеља 
у нашој земљи 
-доводи у везу размештај привредних делатности са квалитетом животне средине 
  
  
Оцену добар (3) добиjа ученик коjи: 
у довољноj мери показуjе способност употребе информациjа у новим ситуациjама; 
у знатноj мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 
већим делом самостално изводи закључке коjи се засниваjу на подацима и делимично 
самостално решава поjедине проблеме; 
у довољноj мери критички рaсуђуje; 
показуjе делимични степен активности и ангажовања. 
 
Пети разред област „Планета Земља“: 
 
Ученик одређује распоред небеских тела у Сунчевом систему 
-одређује стране света у простору на геогарфској карти 
-препознаје појаве и процесе везане за кретање Земље 
-дефинише и препознаје појмове географског омотача Земље 
-препознаје и објашњава утицај спољашњих сила на географски омотач Земље 
-препознаје димензије Земље и последице Земљиног облика 
 
Шести разред област „Картографија“: 
 
Ученик одређује распоред географских и математичких елемената карте 
-одређује стране света у простору на геогарфској карти 
-препознаје општегеографске и тематске карте 
-дефинише и препознаје начине оријентације у простору 
-чита општегеографске и тематске карте 
 
Седми разред регионална географија: 
 



Ученик одређује распоред географских и математичких елемената карте 
-одређује стране света у простору на геогарфској карти 
-препознаје општегеографске и тематске карте 
-дефинише и препознаје начине оријентације у простору 
-чита општегеографске и тематске карте 
- илуструје на немој карти света најважније физичко географске и друштвено географске објекте уз 
помоћ наставника 
- одређује и  издваја макро и микро облике рељефа континената 
-описује распоред и бројно стање становништва света 
-издваја и уочава миграције становништва појединих регија света 
-уочава економске односе држава 
-разуме распоред климатских,рељефних целина на географској карти 
-илуструје друштвено географске објекте на немој карти уз помоћ наставника 
-уочава проблеме на нивоу стваралачког мишљења 
- указује на узроке и последице кретања становништва 
-уочава примере позитивног утицаја човека на животну средину 
- проналази на географској карти света државе уз помоћ наставника 
-чита  географске и тематске карте 
-помоћу географске карте оријентише се у простору 
 
Осми разред област „Друштвено-географске карактеристике Србије“: 
 
Ученик анализира тематске карте и статистичке податке везане за наставну тему и графички их 
приказује 
-учествује у предлагању и реализацији истраживачког пројекта везаног за граничне прелазе 
-описује утицај природних и друштвених фактора на настанак,развој и трансформацију насеља у 
нашој земљи 
-анализира физичко географске и друштвено географске карактеристике граница 
-илуструје распоред становништва Србије на немој карти 
-описује историјске миграције у нашој земљи 
-одређује економску структуру становништва 
-уз помоћ карте приказује етничку припадност становништва 
  
 
Оцену довољан (2) добиjа ученик коjи: 
знања коjа jе остварио су на нивоу репродукциjе, уз минималну примену; 
у мањоj мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи 
закључке коjи се засниваjу на подацима; 
понекад jе самосталан у решавању проблема и у недовољноj мери критички рaсуђуje; 
показуjе мањи степен активности и ангажовања. 
 
Пети разред област „Планета Земља“: 
 
Ученик именује слојеве Земљиног омотача и опише облик Земље 
-именује Земљина кретања 
-препознаје смер ротације са смером кретања Земље 
-именује Земљине сфере 
-именује елементе реке 



-наведе својства морске воде 
-препознаје климатске типове 
-помоћу карте именује типове климе 
-наведе примере за заштиту живог света на Земљи 
 
Шести разред област „Картографија“: 
 
Ученик именује стране света на географској карти 
-именује географске и математичке елементе карте 
-препознаје начине оријентације на карти 
-чита општегеографске карте уз помоћ наставника 
-именује појмове картографије и карте 
-наводи географске објекте уз помоћ наставника 
 
Седми разред регионална географија: 
 
Ученик препознаје неке од географских и математичких елемената карте 
-одређује стране света у простору на геогарфској карти уз помоћ наставника 
-препознаје општегеографске и тематске карте уз помоћ наставнице 
- илуструје на немој карти света најважније физичко географске и друштвено географске објекте уз 
помоћ наставника 
-описује распоред  становништва света уз помоћ наставнице 
-илуструје друштвено географске објекте на немој карти уз помоћ наставника 
-уочава примере позитивног утицаја човека на животну средину 
- проналази на географској карти света државе уз помоћ наставника 
-чита  географске и тематске карте уз помоћ наставнице 
 
Осми разред област „Друштвено-географске карактеристике Србије“: 
:Ученик препознаје тематске карте и статистичке податке везане за наставну тему и графички их 
приказује уз помоћ наставника 
-именује и препознаје физичко географске облике на карти Србије уз помоћ наставника 
-препознаје географски положај Србије и доводи га у везу са историјско географским развојем уз 
помоћ наставника 
-наводи историјске миграције у нашој земљи 
-именује економску структуру становништва 
-уз помоћ карте и уз помоћ наставника приказује етничку припадност становништва 
-препознаје утицај природних и друштвених фактора на настанак,развој и трансформацију насеља 
у нашој земљи 
 
Недовољан (1) добиjа ученик коjи: 
- знања коjа jе остварио нису ни на нивоу препознавања и не показуjе способност репродукциjе и 
примене; 
не изводи закључке коjи се засниваjу на подацима; 
критички не рaсуђуje; 
не показуjе интересовање за учешће у активностима нити ангажовање 
                                                                                                           Координатор већа  

                                                                                                        Светлана Пајић Јојкић 



Оцењивање из предмета Ликовна култура обавља се са аспекта где  полазимо од 

ученичких спретности, способности и умешности да се креативно изразе притом негујући 

елементе и принципе компоновања визуелне уметности као такве. Такође, практична 

настава са собом  носи и теоријску поткрепљеност коју сагледавамо кроз ликовну анализу 

визуелног решења одређеног проблема којим се бавимо у практичној настави. 

На сваком раду се оцењује квалитет линије, грађење облика, композиција, познавање 

технике и материјала, целокупна идеја и познавање теоријске анализе дате наставне 

јединице коју обрађујемо. 

Бројчано оцењивање успеха ученика обавља се по следећим критеријумима: 

Оцену довољан (2) добија ученик који остварује минималан напредак у савладавању 

програма из предмета Ликовна култура. Ученик препознаје основу рада – ликовне 

елементе, мотив... 

Оцену добар (3)добија ученик који остварује напредак у савладавању програма – у 

потпуности испуњава захтеве на средњем нивоу уз помоћ наставника. Препознаје ликовне 

елементе, мотиве, основу теме која се односи на истраживање боја, планове у делу... 

Оцену врло добар (4) добија ученик који остварује значајан напредак у савладавању 

програма из предмета Ликовна култура. Самостално испуњава захтеве на вишем нивоу, уз 

малу помоћ односно назнаке наставника, препознаје и повезује ликовне елементе са 

другим наставним јединицама које смо обрађивали, разрешава самостално уз малу помоћ 

наставника планове унутар композиције, одређује композицију уз малу назнаку 

наставника, познаје мешање боја и контрасте уз малу помоћ наставника и повезује их у 

оквиру истраживања боја... 

Оцену одличан (5) добија ученик који остварује веома значајан и  висок напредак у 

савладавању програма из предмета Ликовна култура и који својим визуелним решењима 

пружа пример на који начин одређен проблем који се бавимо може да се реши. Ученик у 

потпуности самостално испуњава захтеве које диктира одређена тема унутар ликовног 

проблема. Самостално користи материјале и познаје комбинацију техника које смо до сада 

примењивали, самостално анализира властито визуелно решење на основу изузетног 

познавања претходних наставних јединица које повезује унутар анализе ликовног решења. 

 

Наставници Ликовне културе: 

Јелена Поповић и Ђорђе Ћорић 

 

 



Критеријуми и елементи оцењивања у настави 
математике 

ОШ „Вук Караџић“ Србобран 
 

Стручно веће за предмет математика 
 
Елементи оцењивања из математике су:  
- усвојеност образовних садржаја;  
- примена знања;  
- активност ученика.  
 
Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  
1. писмени задатак,  контролни задатак 

2. блиц тест 

3. усмено одговарање 

4. практичан рад и вештине 

5. презентације 

6. активност на часу (самосталан рад) 

7. домаћи задаци (по потреби) 

 
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 3 
такве провере да унесе оцену у дневник, а оцена је аритметичка средина три оцене. 
У току једног полугодишта ученик добија оцене из  писаних провера знања( контролни, писмени 
задатак, блиц тестови), усменог одговарања, из практичних радова и вештина, презентација, 
активности на часу и домаћих задатака (по потреби).  
Примењује се и форматицно оцењивање. 
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: 

- 86%-до 100% одличан (5)  
- 71%-до 85% врло добар (4)  
- 51%-70% добар (3)  
- 31%-50% добар (2) 



- од 0%-30% 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. 
 
Критеријуми оцењивања се односе на план и програм из предмета математика од 5. до 8. разреда. 
 

 

ОЦЕНА 

ПРОВЕРА ЗНАЊА АКТИВНОСТ 

Усмена провера 

(усвојеност образовних 
садржаја) 

Писана провера 

(примена знања) 
Домаћи рад Однос према раду и рад 

довољан 

(2) 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 

-прерознаје их 

-уме да их искаже 

Тврђења, правила, 
формуле 

-препознаје их 

Поступци 

-поступке које примењује 
образлаже уз помоћ 
наставника 

Решавање задатака 

-самостално решава 
једноставне задатке 

-једноставне 
проблемске ситуације 
решава уз помоћ 
наставника 

Примена  тврђења, 
правила, формула 

-примењује само у 
познатим и 
једноставним 
ситуацијама  

 

Писање 

-углавном 
редовно 

Написано 

-непотпуно 

-делимично 
тачно 

-делимично 
уредно 

Провера 

-углавном зна 
образложити 
написано 

Интерес за предмет 

-показује на подстицај 

Рад на часу 

-труди се самостално 
решавати задатке 

-повремено учествује у 
расправи 

Сарадња 

-тражи помоћ када му 
нешто није јесно 

Извршавање обавеза 

-труди се писати све у 
свеску 

-на час доноси потребан 
прибор 



добар 

(3) 

 

 

 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 

-познаје их и разуме 

-зна их изрећи и 
објаснити 

Тврђења, правила, 
формуле 

-познаје их 

-зна их изрећи  

Поступци 

-поступке које примењује 
образлаже самостално 

-објашњења су углавном 
јасна, тачна и потпуна 

Решавање задатака 

-самостално, брзо и 
тачно  решава 
једноставне задатке 

-сложеније задатке 
решава спорије  

-решава једноставне 
проблемске ситуације 

Примена  тврђења, 
правила, формула 

-самостално их 
примењује у познатим 
ситуацијама 

 

 

 

 

Писање 

- редовно 

Написано 

-углавном 
потпуно и 
тачно 

-углавном 
уредно 

Провера 

-углавном  зна 
образложити 
написано  

Интерес  за предмет 

-показује  

Рад на часу 

-вредно ради на часу и 
самостално решава  
задатке  

-радо  учествује у 
расправи 

Сарадња 

-прихвата рад у пару и 
групи 

-ако не разуме тражи 
помоћ 

Извршавње обавеза 

-свеска је уредна и 
потпуна 

-на час доноси потребан 
прибор 

врло 
добар 

(4) 

Основни матемтички 
појмови и дефиниције 

-самостално излаже и 
објашњава 

-разуме их у потпуности 

-успоставља односе међу 
њима 

Тврђења, правила, 
формуле 

-зна их изрећи  

-зна их објаснити и 
правилно их тумачи 

-наводи сопствене 
примере који потврђују 
исказано 

Поступци 

-образлаже тачно, 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

јасно,прецизно и потпуно 

-прихвата и разуме нове 
идеје и концепте 

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 

 



Критеријуми оцењивања за предмет Музичка култура 

 

Настава музичке културе подразумева учешће свих ученика, а не само оних који 

имајумузичке предиспозиције. Ово је полазна тачка приликом одређивања 

критеријумаоцењивања. 

Ученик треба да има минимум четири оцене у полугодишту у петом разреду, и минимум 

две оценеод шестог до осмог разреда. 

Оцењивање 

Сумативно: кроз савладавање музичких вештина (певање, свирање на дечијем 

инструменту, тактирање), креативна примена знања кроз различите активности (анализа, 

стваралаштво, презентације) и кратке провере наученог садржаја (теоријска питања). 

Формативно: праћење активности/ангажовање ученика на сваком часу,однос ученика 

према раду, учествовање наприредбама.. 

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих 

критеријума: 

Оцену довољан (2) добија ученик којиостварује минималан напредак у савладавању 

програма из предмета Музичка култура. Ученик показује минималан степен ангажовања, 

амузичке вештине савладава само делимично и увек уз помоћ наставника. Закључке о 

слушаном делу износи искључиво уз помоћ наставника. Примењује одговарајуће поступке 

и процедуре у решавању једноставнихпроблемских ситуација у познатом контексту. 

Оцену добар (3) добија ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета 

Музичка култура у потпуности. Ученикпоказује средњи степен ангажовања и слабије 

примењује препоруке за напредовање, а музичке вештине савладава уз помоћ наставника. 

Анализира слушано дело угледајући се на модел (уз демонстрацију). Организује и тумачи 

задатке уз мању помоћ наставника. 

Оцену врло добар (4) добија ученик који остварује значајан напредак у савладавању 

програма предмета Музичка култура. Употпуности, самостално, испуњава захтеве који су 

утврђени на основном исредњем нивоу, као и део захтева са напредним нивоима посебних 

стандарда постигнућа, уз мању помоћ наставника.Ученик показујевисок степен 

ангажовања. Континуирано показује заинтересованост и уважава препоруке за 

напредовање и примењује их. Успешно и самостално савладава музичке вештине. Уме да 

анализира слушано дело и критички просуђује. Повезује садржаје музичких задатака и 

концепте из различитих области саситуацијама из живота. 



 

Оцену одличан (5) добија ученик који остварује веома значајан напредак у остваривању 

програма предмета Музичка култура. Употпуности самостално испуњава захтева који су 

утврђени на основном исредњем нивоу, као и већину захтева са напредним нивоима 

посебних стандардапостигнућа, уз веома висок степен ангажовања. Континуирано 

показује заинтересованост.Самостално и на креативан начин савладава музичке вештине. 

Анализира слушана дела и образлаже своја запажања. Примењује знања, укључујући и 

методолошка, у сложеним и непознатим ситуацијама. 

 

                                                                                                Наставник Музичке културе: 

                                                                                                       Александра Шунтић 

 

 
 

Критеријуми оцењивања Стручног већа наставника физичког и 

здравственог васпитања - ОШ“Вук Караџић“ 

Србобран 

 

Начин праћења остварености програма:  

У настави физичког васпитања се прати и вреднује:  

- Стање моторичких способности - спроводи се у простору координације, статичке, 

репетативне и експлозивне снаге, гипкости и издржљивости. Мерење се врши помоћу 

мерних инструмената (тестова) ваљаних и поузданих мерних карактеристика. Мерење се 

спроводи уз увежбавање одређеног програмског задатка, како се не би губило 

расположиво време за вежбање, а динамика је утврђена упутством.  

- Достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика - спроводи се према 

утврђеним минималним образовним захтевима.  

- Однос ученика према раду - прати се током целе школске године и то: кроз контролу 

уредности ношења и хигијене опреме за вежбање, редовног присуствовања на часовима 

физичког васпитања, доследног извршавања радних задатака, ангажовања у спортском 

животу школе. 



 

Формативно и сумативно оцењивање:  

Редовно проверавање постигнућа и праћење напредовања које се обавља полазећи од 

ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема 

развијене посебне способности, приликом оцењивања узимају се у обзир индивидуално 

напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, могућности и ангажовање 

ученика у наставном процесу. Формативно се евидентира у педагошкој документацији 

наставника, а сумативно у дневник. 

 
КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

 

НАСТАВНА 
ТЕМА 

ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 
4 

ОДЛИЧАН 5 

 
 
 
ФИЗИЧКE 
СПОСОБНОСТ
И 

Уме да примени 
једноставне,двостав
не општеприпремне 
вежбе. 

Уме правилно 
да изводи 
вежбе,разноврс
на природна и 
изведена 
кретања. 

Правилно 
одржава 
равнотежу у 
различитим 
кретањима. 

Ученик користи 
висок ниво 
техничкотактичк
их знања, 
демонстрира 
сложеније 
комплексе 
вежби и 
кретања. 

 
 
 
 
 
МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 
СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИН
Е *Атлетика 
*Спортска 
гимнастика 
*Основе 
тимских, 
спортских и 
елементарни
х игара *Плес 

Ученик показује 
мањи степен 
активности и 
ангажовања, уз 
велику помоћ 
наставника успева 
да примени 
одређене вежбе, 
односно захтеве 
који су утврђени у 
већем делу 
основног нивоа 
постигнућа, 
одређени 
индивидуалним 
образовним планом 
и прилагођеним 
стандардима 

Ученик показује 
делимични 
степен 
активности и 
ангажовања, уз 
велику помоћ 
наставника 
успева да 
примени 
одређене 
вежбе, односно 
захтеве који су 
утврђени и на 
основном и 
већим делом на 
средњем нивоу 
стандарда 
постигнућа, 

Ученик 
показује 
велику 
самосталност 
и висок 
степен 
активности и 
ангажовања, 
уз мању 
помоћ 
наставника у 
потпуности, 
самостално 
испуњава 
захтеве који 
су утврђени и 
на основном и 
на средњем 

Ученик показује 
изузетну 
самосталност уз 
изузетно висок 
степен 
активности и 
ангажовања, где 
ученик у 
потпуности 
самостално, без 
помоћи 
наставника 
испуњава 
захтеве који су 
утврђени на 
основном и 
средњем нивоу, 
као и у већини 



 

 

Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме процесу 

учења и постигнућа. Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање 

које подразумева процену степена учениковог постигнућа на крају процеса учења 

(наставне целине, полугодишта те године учења и поучавања). У правилу резултира 

оценом. 

 

                                                                            Наставници физичког и здравственог васпитања: 

Борислав Станаћев 

                                                                                                                     Слободан Ракић 

 

и ритмика 
*Полигони 

постигнућа и 
ангажовање 
ученика добија 
оцену довољан (2) 

одређеним 
индивидуалним 
образовним 
планом и 
прилагођеним 
стандардима 
постигнућа,уз 
ангажовање 
ученик добија 
оцену добар (3) 

нивоу,као и 
део захтева са 
напредног 
нивоа 
посебних 
стандарда 
постигнућа, 
одређеним 
индивидуални
м образовним 
планом и 
прилагођеним 
стандардима 
постигнућа, уз 
висок степен 
ангажовања 
добија оцену 
врло добар (4) 

захтева са 
напредног 
нивоа посебних 
стандарда 
постигнућа, 
одређеним 
индивидуалним 
образовним 
планом и 
прилагођеним 
стандардима 
постигнућа,уз 
веома висок 
степен 
ангажовања, 
добија оцену 
одличан (5) 


