
СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРОФЕСОРА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

ШКОЛСКА 2022/2023. 

Критеријуми за оцењивање 

 

Критеријуми за оцењивање ученика подразумевају процену  савладаности програма 

наставе и учења, знања ученика 5–8.  разреда и донети су заједничком одлуком чланова 

већа на састанку Стручног већа. Узети су у обзир законски оквири и Правилник  о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 

34 од 17. маја 2019.) и предлози подружнице за Српски језик из Краљева. 

Ученик у Дневнику васпитно–образовног рада може имати оцене из: 

– писменог задатка, 

– контролног задатка, 

– лектире, 

– писмене вежбе, 

– рецитовања,  

– говорне вежбе, 

– пројекта, 

– усменог одговарања, 

– активности на часу, 

– домаћег задатка. 

Дефинисани критеријуми прочитани су ученицима, а саопштена им је и динамика 

оцењивања на почетку школске године. 

1. Критеријум за оцењивање ангажованости, рада на часу, труда и залагања за 

формирање формативне оцене 

• Ученик углавном не ради на часу, нема домаће задатке, прибор – потребна подршка и 

сарадња са родитељима. 

• Ученик понекад ради на часу, понеки домаћи задатак уради, прибор углавном не 

доноси – повремено потребна подршка у већој мери. 

• Ученик ради на часу поред опомена наставника, донесе неке домаће задатке, понекад 

прибор – повремено потребна подршка у мањој мери. 

• Ученик ради, има домаће задатке, али не примењује у целини и доследно стечено 

знање – дати потребне смернице. 

• Ученик ради на часу и испуњава задатке, редовно ради домаће задатке и има прибор 

за рад на часу, израђује презентације и пројекте. 

2. Критеријум за оцењивање усменог одговора (3 питања, за сваки одговор добија 

оцену и завршна се изводи из средње оцене) 

• 5 – Ученик самостално одговара на питање, уме да повезује градиво, даје примере и 

потпуне одговоре. 

• 4 – Ученик тачно одговара на питања, даје примере, нема потпун одговор. 

• 3 –  Ученику се постављају додатна потпитања, не уме да повезује градиво. 

• 2 – Просто  репродукује  основне  чињенице. 

• 1 – Не  уме ништа да одговори и поред помоћи наставника и понуђених  одговора. 

 

 



3. Критеријум оцењивања писмених провера и лектира 

3.а. Критеријум за оцењивање писмене вежбе, писменог задатка 

 

Сагледава се неколико целина и на основу успешности у појединачним целинама, даје се 

закључна  оцена: 

• правопис и граматичка исправност; 

• одговор на тему (садржај); 

• креативност, стил (приступ теми, стилска средства, лични приступ); 

• композиција (целине – увод, разрада, закључак, повезаност целина). 

 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА 

ТЕМА  

одговор на задату тему 

 

да ли је ученик тему разумео, да ли је уопште, 

делимично или у потпонусти одговорио на задату 

тему 

КОМПОЗИЦИЈА  

композиционе целине, 

јединство смисла и структуре 

увод, разрада, закључак, подела текста у 

одговарајуће смисаоне целине (у пасусе), 

пропорционалност делова рада, поступност и 

тематско – мотивска повезаност у излагању 

ОБЛИК РАДА 
уклапање у задати облик писменог рада (тип текста, 

врсту текста) 

ГРАМАТИКА 
поштовање граматичких правила, конгруенција 

(слагање речи, реченичних  чланова) 

ПРАВОПИС 

велико и мало почетно слово, писање негације, речце 

ли, писање речи у којима су извршене гласовне 

промене, интерпункција, састављено и растављено 

писање речи, растављање речи на крају реда... 

СИНТАКСА 
структура реченица, редослед речи у реченици, 

редослед реченица 

РЕЧНИК 

изражајна средства 

тачност и јасност, усклађеност израза са темом о 

којој се говори (обликом у ком се пише), избор 

изражајних средстава, прилагођавање стила... 

ОРИГИНАЛНОСТ  

оригиналност идеја која је 

постигнута у односу према 

теми 

да ли је састав у потпуности оригиналан или су то 

само неки његови делови или пак приступ 

одређеном мотиву 

 

 

 

 



3.б. Критеријум за оцењивање писменог одговора на задату тему – лектира 

 

Сагледава се неколико  целина и на  основу успешности у појединачним  целинама, даје 

се закључна  оцена. 

✓ Лектира или анализа песме 

✓ Садржи све тражене елементе (тема, мотиви, ликови, композиција, стилска средства, 

версификација, лична запажања и утисак) 

✓ Препричавање (стил, језгровитост, одабир релевантних делова  итд.) 

✓ Тест читања (провера познавања кључних чињеница из књижевног дела) 

Оцена  5 

- Ученик је добро одабрао примере којима може да аргументује став о задатој теми; 

- Познавање и примењивање граматичких и правописних правила; 

- Употреба и примена језичко стилских средстава; 

- Грађа је богата и адекватна. 

Оцена  4 

- Ученик је добро одабрао примере којима може да аргументује став о задатој теми; 

- Грађа је богата и адекватна; 

- Познаје и примењује граматичка и правописна правила ( од две до три грешке). 

Оцена  3 

- Основна теза (став, поглед на тему) није представљена у довољној мери јасно; 

- Недовољно јасно и непрегледно саопштено; 

- Недовољно грађе (непоткрепљено, уопштено). 

Оцена  2 

- Основна идеја није саопштена; 

- Грађа или њени делови нису у вези са темом, односно недовољно исказана повезаност 

текста; 

- Садржаји се везују за штуро и непотпуно препричавање фабуле. 

Оцена  1 

- Не повезује делове текста; 

- Не препознаје ликове; 

- Непознавање основних граматичких, правописних и интерпункцијских правила; 

- Преписивање (интернет, мобилни телефон, недозвољене белешке) 

3.в. Критеријуми за оцењивања контролног задатка 

Контролни задаци садрже питања из сва три нивоа  

Оквирна  скала: 

• 1: 0–20 % освојених  бодова 

• 2: 21–40 % освојених  бодова 

• 3: 41–60 % освојених  бодова 

• 4: 61–80 % освојених  бодова 

• 5: 81–100 % освојених  бодова 

НАПОМЕНА: у односу на процену наставника, задатке бодовити (1/0,5/0) 

 

 



4. Критеријум  за  оцењивање  говорне  вежбе 

 

• 5 – Ученик самостално одговара на питање, уме да течно говори, граматички 

правилно. 

• 4 – Ученик течно одговара, недостају стилске фигуре, има мањих мањкавости  

(грешака). 

• 3 – Ученик не говори течно, садржина одговора нијепотпуна, чини граматичке и 

стилске грешке. 

• 2 – Ученик успева само да одговори на тему уз веома оскудан речник чинећи бројне 

грешке. 

• 1 – Ученик не уме самостално ни уз помоћ наставника да одговори. 

 

4. а. Критеријум  за  оцењивање  рецитације 

 

• 5 – Ученик течно и изражајно казује стихове, без грешака. 

• 4 – Ученик течно одговара, изражјност није употребљена, чини одређене материјалне 

грешке. 

• 3 – Ученик не говори течно, чини много грешака, подршка наставника. 

• 2 – Ученик рецитује уз помоћ гледања у текст. 

1 – Ученик не уме да изрецитује пес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стручно веће страних језика 

 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

  

 

На састанку Стручног већа страних језика, договорени су следећи критеријуми за 

оцењивање ученика. 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

Бодовна скала за тестове 

 

 

Описна оцена  

 

% 

 

Није савладао садржаје  

 

30 и мање 

 

Делимично савладао садржаје 

 

31 – 69  

 

У потпуности савладао садржаје 

 

70 – 100   

 

Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. Описна оцена 

представља опис постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и задатка 

прописаних планом и програмом наставе и учења, као и степена ангажовања и 

напредовања ученика.  

Ученик првог разреда је у потпуности савладао предвиђене наставне садржаје 

уколико наставник процени да су сви дефинисани исходи испуњени уз самостално 

напредовање и стално ангажовање ученика: 

● Ученик разуме фреквентне и уобичајене усмене исказе, као и кратке, једноставне 

усмене прилоге везане за познате теме, појаве и догађаје. 

● Обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о 

искуствено блиским ситуацијима и појавама, једноставно исказивање идеја и мишљења). 

● Ученик правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и неувежбаним 

комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила. 

Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од дефинисаних 

исхода на часовима, сматра се да је савладао предвиђене наставне садржаје али да 

изостаје самостални рад и стални напредак ученика: 

● Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и разговетног 

говора. 



● Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, 

добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи, распитивање о 

суштинским информацијама које се тичу саговорника). 

● Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и неких 

најчешћих гласовних група. 

Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање дефинисаних исхода 

на часовима сматра се да није у потпуности савладао наставне садржаје и да изостаје 

његов напредак и језички развој уз недостатак ангажовања: 

● Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе 

који се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера интересовања. 

● Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим улогама, уз употребу научених и 

уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара). 

● Ученик препознаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, као и 

једноставне структуралне (граматичке) елементе и конструкције. 

Ученик који није остварио ниједан или веома мали број дефинисаних исхода сматра се 

да није савладао предвиђене наставне садржаје уз изостајање његовог напредовања, 

језичког развоја и ангажовања. 

 

 

ОД ДРУГОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Код ученика од другог до осмог разреда, оцењују се говорна вештина, разумевање, 

граматика и писмено изражавање (осим код ученика другог разреда). 

 

Бодовна скала за тестове 
 

 

Оцена % 

Недовољан (1) 30 и мање 

Довољан (2) 31 - 49 

Добар (3) 50 – 69 

Врло добар (4) 70 – 85 

Одличан (5) 86 - 100 

 
 

Разумевање говорног и/или писаног текста: 
 

Одличан - ученик разуме саговорника и самостално усмено излаже у нормалном темпу, 

у потпуности разуме писани и слушани текст, разуме основни смисао и може да издвоји 



главне информације из аутентичних подкаста, радио емисија о познатим узрасно-

прилагођеним темама. 
 

Врло добар - разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад 

нешто поновити, не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја; разуме 

дуже низове саопштења, упутстава, молби итд. које се тичу његових потреба и 

интересовања.  
 

Добар - разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је потребно 

поновити, поједноставити или додатно објаснити неке речи, изразе или делове реченице, 

потребно га је усмеравати; разуме основни смисао и главне информације из говора два 

или више саговорника о блиским и познатим темама уколико се говори разговетно и 

умереним темпом. 
 

Довољан - има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника који га води кроз 

материју, има тешкоћа у разумевању излагања и поред додатних објашњења и 

поједностављења, слабо разуме писану и говорну материју; разуме основне и честе речи 

и изразе у јасном и спором говору; разуме кратка саопштења и питања која се односе на 

блиске теме.   
 

Недовољан - не разуме усмена излагања, слушану или писану материју ни уз помоћ 

наставника. 
 
 

Говорна вештина: 
 

Одличан – ученик правилно изговара речи, без оклевања изражава своје мисли, активан 

је у разговору,  уме да прочита причу, течно говори без већих граматичких грешака; уз 

краће паузе описује себе и своје окружење, али користећи једноставна језичка средства, 

има богат речник. 

   
Врло добар - ученик правилно изговара речи, говори правилно, али је конверзација у 

неким елементима неизвесна; говори са мањим граматичким грешкама, које не утичу на 

разумевање; понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно је изговори; 

уз краће паузе и минималну помоћ саговорника успева да размењује информације, тражи 

одређени предмет, објашњење, услугу, повезујући неколико краћих исказа у смислену 

целину. 
 

Добар - ученик може да комуницира и има скроман речник, смисао је понекад нејасан 

због граматичких грешака и нетачног реда речи  и има тешкоће у читању, изговору и 

интонацији, али у целини је прихватљиво и разумљиво; поседује ограничен репертоар 

готових израза и  вишечланих конструкција за исказивање свакодневних конкретних 

активности и потреба. 
   

Довољан - ученик  прави озбиљне грешке у разговору и изговору, што отежава оно што 

жели да каже; ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а свој оскудан речник 

користи полако и са пуно оклевања;  
    

Недовољан - ученик не може да се независно изражава, једва надмашујући најосновнији 

вокабулар, лош изговор спречава разумевање садржаја. Није савладао ни најосновније 

граматичке структуре. 
 
 
 



 
 
 

Писмено изражавање:   
 
 

Одличан - ученик може писмено да изрази своје мисли самостално и без већих 

граматичких и правописних грешака; редовно извршава све писане задатке у свесци, има 

добру технику решавања тестова и успешан је; саставља краће текстове о себи, својој 

породици и непосредном окружењу; описује искуства, активности и догађаје користећи 

једноставније језичке структуре и увежбану лексику.  
  

Врло добар - ученик писмено изражава своје мисли самостално уз понеке граматичке и 

правописне грешке; готово редовно има све писане радове; има врло добар резултат на 

решавању теста; писаним путем доставља, тражи или преноси детаљније информације, 

обавештења или податке о себи и другима. 
  

Добар - ученик не може без помоћи да изрази своје мисли писменим путем и прави веће 

правописне и граматичке грешке; нередовно извршава домаће и школске писане задатке; 

има скроман и просечан резултат на решавању теста; писаним путем даје кратке 

информације о себи и другима. 
  

Довољан - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави честе и 

озбиљне правописне и граматичке грешке; постиже минималан успех на тесту (ретко 

више од 50%); пише кратке и јасне поруке у којима се захваљује или нешто честита.  
 

Недовољан - прави крупне грешке у писменом изражавању и у основним граматичким 

облицима, не извршава писане задатке готово уопште, не зна слова (меша ћирилицу и 

латиницу, чак и у старијим разредима), на тестовима ретко прелази 30%. 
 
 

Познавање граматике: 
 

Одличан - ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и самостално 

правилно примењује у контексту; познаје и користи сложеније граматичке елементе и 

конструкције без грешка и без помоћи наставника, укључујући најчешће изузетке и 

основне начине творбе именица, глагола, придева, прилога. 
  

Врло добар - ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз 

повремене грешке; познаје и користи сложеније граматичке елементе и конструкције уз 

повремене грешке и мању помоћ. 
 

Добар - ученик делимично примењује научена граматичка правила; познаје и користи 

ограничен број фреквентних морфолошких облика и синтаксичких структура; познаје и 

користи једноставније граматичке елементе и конструкције, често уз помоћ.  
 

Довољан - ученик уз честе грешке и већу помоћ успева да примени основна граматичка 

правила и да их употреби у контексту. 

 

Недовољан - ученик не зна основна граматичка правила, нити да их употреби у 

контексту. 
 
 
 



 
 
 
 

Вредновање ученика са тешкоћама: 
Код ученика са тешкоћама се вреднује однос према раду и постављеним задацима те 

васпитним вредностима у складу са могућностима ученика. 
Начине, поступке и елементе вредновања треба ускладити са способностима и личношћу 

сваког ученика, а у сарадњи са стручном службом школе. 

Вредновање треба усмерити на подстицање ученика на активно учествовање у настави и 

ваннаставним активностима, развијати његово самопоуздање и осећај напредовања, али 

и упознати стручну службу са проблемима који се појављују током школске године. 
При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, нужно је применити индивидуални 

приступ. Ако ученик има изражене тешкоће у говорној комуникацији, може му се 

омогућити проверавање у писаном облику у договору са стручном службом школе. Ако 

ученик има изражене тешкоће у писаној комуникацији, ученику треба омогућити 

проверавање у усменом облику. 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



                           Критеријуми и елементи оцењивања за наставни предмет 

                           МАТЕМАТИКА 

 

Стручно  веће  наставника математике: 

➢ Мирјана  Марјановић 

➢ Наташа Марцикић  

➢ Снежана Милојковић 

➢ Бранка Богосављевић 

➢ Наталиа Драган 

➢ Сања Прокић 

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. остале активности. 

 

Закључна оцена се формира као аритметичка средина свих оцена добијених током целе школске године. 

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). 

 



 

1.  ПИСМЕНО – Писмена оцењивања се врше најчешће након пређене области, уз ранију најаву, а по распореду писаних провера знања. 

Писане провере, које трају до 15 минута, не најављују се, а наставник може на основу 2-3 такве провере  извести оцену која представља 

ниво усвојености  садржаја и степен ангажовања ученика и уписати је у дневник. 

Провере знања садрже 40% задатака основног нивоа, 40% задатака средњег нивоа и 20% задатака напредног нивоа.  

До одступања од овакве структуре писмене провере знања може доћи уколико наставник даје проверу типа ЛСТ (лако-средње-тешко). У 

том случају код сваког задатка мора бити написан и број бодова којим се тај задатак или део задатка вреднује. 

На основу оствареног нивоа постигнућа ученик добија одговарајућу оцену. Код писмених провера користи се следећа табела која изражава 

однос броја бодова и одговарајућих оцена. 

 

ОЦЕНА БРОЈ БОДОВА 
ОБРАЗОВНИ 

НИВО 

1 0 – 29%  

2 30%− 49% Основни ниво 

3 50%– 69% Средњи ниво 

4 70%−89% Средњи ниво 

5 90%−100% Напредни ниво 

У зависности од тежине теста и састава одељења дозвољена су одступања од 5%. 

Ученик оцену са писмене провере знања може поправити. Термин поправке заказује наставник квартално.  

➢ 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. 

➢ Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 3, 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. 

➢  



2.  УСМЕНО – Ученик у току школске године може добити једну или више оцена на усменом одговарању. Ученик усмено одговара 

дефиниције, правила, задатке и формуле из области које су до тада учене. 

3.  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ –Ученик у току школске године може добити једну или више оцена на основу активности и његових 

резултата рада: 

1) Кратки усмени одговори на часу приликом обраде нове лекције или утврђивања градива; 

2) Креативно, стваралачко решавање задатог проблема; 

3) Однос према раду; 

4) Израда домаћих задатака; 

5) Пројекти; 

6) Плакати; 

7) Презентације; 

8) Истраживање; 

9) Петнаестоминутне провере (овакав вид провере не мора бити унапред најављен. Служи као повратна информација ученику и 

наставнику о постигнућу ученика) 

10) Учешће у квизовима (уживо или електронски) 

11) Изузетна постигнућа на такмичењима 

12) Школска свеска 

13) Употреба ИКТ-а 

 

Целокупна активност ученика на часу коју наставник прати у педагошкој свесци или есдневнику може бити изражена сумативном 

оценом. Оцена не мора нужно да садржи све наведене активности, а може да буде и дата за сваку појединачну активност посебно. 
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Усмени одговори 
Решавање 

задатака 
Домаћи рад 

Однос према 

раду и рад 

 

Пројекти 

 

Плакати 

 

Презентација 
Основни математички 

појмови и дефиниције 

-препознаје 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 

Извршава 

додељене 

задатке 

искључиво на 

захтев 

(уколико је у 

групи или 

пару уз 

подршку 

осталих 

чланова) 

-Самостално 

не може да 

презентује јер 

на задату тему 

није ништа 

научио/ла 

Уважава 

чланове тима и 

различитост 

идеја уколико 

ради у групи 

или пару 

Поштовање рока-

предат на време 

Величина плаката 

-Плакат урађен на 

папиру А4 или на 

листу од блока 

Изглед-

непрегледно 

-превише текста 

(текс исписан 

ситним словима) 

слике ситне 

употреба и 

латинице и 

ћирилице 

писано графитном 

оловком или 

оловком која се 

слабо види 

Презентовање 

-ученик не може 

сам да презентује 

јер на задату тему 

није ништа 

научио 

Начини злагања 

-несигуран, чита 

само оно што је 

написано на 

плакату 

Поштовање рока 

-предата на време 

Дужина 

презентације 

-предугачка или 

прекратка 

Изглед 

-превише ефеката 

по слајду иако су 

временски 

ограничени, 

- превише текста 

(ситан или прелази 

границу текст 

бокса) 

-превише 

анимација 

-употреба 

различитих врста 

позадина 

-сличне боје слова 

и позадине,тешко 

за праћење и 

читање, 

- нечитак фонд  
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УСМЕНО ОДГОВАРАЊЕ НА 

ЧАСУ 

АКТИВНОСТ ПРОЈЕКТИ 

Усмени одговори 
Решавање 

задатака 
Домаћи рад 

Однос према 

раду и рад 
Пројекти Плакати Презентација 

Основни 

математички 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Извршава 

додељене 

задатке у 

складу с 

циљевима, 

очекиваним 

продуктима и 

планираном 

динамиком 

-Самостално 

не може да 

презентује 

већ чита 

претходно 

написано 

-Уважава 
чланове тима и 
различитост 
идеја. 

Поштовање 

рока 

-предат на 

време 

Величина 

плаката 

-Плакат урађен 

на хамеру 

одговарајуће 

величине 

Изглед 

- вишак текста 

(читави пасуси 

написани) 

-има истакнут 

наслов 

–усклађена боја 

плаката и оловке 

којом је текст 

писан, али је 

фонд текста 

ситан и не види 

се. 

- превише слика 

(ситне су и не 

виде се најбоље) 

Презентовање 

-сналази се на 

плакату, али уме 

само да каже оно 

што је написано 
 

Поштовање рока 

-предата на време 

Дужина 

презентације 

-одговарајућа 

дужина 

презентације до 

20 слајдова или 

мало дужа 

Изглед 

-уједначена 

позадина, али са 

вишком ефеката 

(више од једног 

ефекта по слајду) 

-употреба 

неадекватних 

ефеката (превише 

скрећу пажњу) 

- неадекватан 

избор позадине, 

боје и величине 

фонтова па се 

слабије види 

-превише слика и 

текста на једном 

слајду или читави 

пасуси текста по 

слајду 

Презентовање 

-сналази се у 

презентацији 

Начин 

излагања 

-уме да каже оно 

што је написано 

на презентацији 
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УСМЕНО ОДГОВАРАЊЕ НА ЧАСУ АКТИВНОСТ ПРОЈЕКТИ 

Усмени одговори 
Решавање 

задатака 
Домаћи рад 

Однос према 

раду и рад 
Пројекти Плакати Презентација 

Основни 

математички 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 

-Планира динамику 

рада, организује 

активности уколико се 

ради у групи, 

реализује сопствене 

задатке имајући на 

уму планиране 

продукте. 

Утврђује приоритете и 

одређује потребно 

време и ресурсе; 

-Извршава додељене 

задатке у складу с 

циљевима, 

очекиваним 

продуктима и 

планираном 

динамиком 

Самостално може да 

презентује , образлеже 

тачно, јасно, прецизно 

и потпуно 

Уважава чланове тима 

и различитост идеја. 

Поштовање рока 

-предат на време 

 

Величина плаката 

-Плакат урађен на 

хамеру 

одговарајуће 

величине 

Изглед 

-прегледно 

-уравнотежен 

изглед слика и 

текста 

Презентовање 

-образлеже тачно, 

јасно, прецизно и 

потпуно 

Начин 

излагања 

-зна образложити 

написано 

Поштовање рока 

-предата на време 

Дужина 

презентације 

-од 10 до 20 

слајдова са 

одговарајућим 

садржајем 

Изглед 

-уједначен изглед 

(прегледно) 

- адекватна 

позадина 

-две до три 

различите 

анимације између 

слајдова 

-уравнотежен 

изглед слика и 

текста 

Презентовање 

-образлаже тачно, 

јасно, прецизно и 

потпуно 

Начин 

излагања 

-зна образложити 

написано 
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УСМЕНО ОДГОВАРАЊЕ НА ЧАСУ АКТИВНОСТ ПРОЈЕКТИ 

Усмени одговори 
Решавање 

задатака 
Домаћи рад 

Однос према 

раду и рад 
Пројекти Плакати Презентација 

Основни 

математички 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 

-Иницира и организује 

поделу улога и 

задатака уколико ради 

у пару или групи,а 

уколико ради сам све 

сам организује 

Уважава мишљења 

других и помаже им у 

реализацији њихових 

задатака уколико ради 

у групи или 

пару,уколико ради сам 

задатке извршава сам 

Фокусиран је на циљ 

продуката у задатом 

временском оквиру; 

Утврђује приоритете и 

ризике 

-Самостално може да 

презентује , образлаже 

своје идеје и поступке 

које примењује јасно, 

тачно и потпуно 

Поштовање рока 

-предат на време 

 

Величина плаката 

-Плакат урађен на 

хамеру 

одговарајуће 

величине 

 

Изглед 

-прегледно 

-уравнотежен 

изглед слика и 

текста 

 

Презентовање 

-своје идеје и 

поступке које 

примењује 

образлаже јасно, 

тачно и потпуно 

 

Начин 

излагања 

-самоуверен 

-зна образложити 

написано уз 

навођење примера 

и битних чињеница 

Поштовање рока 

-предата на време 

Дужина 

презентације 

-од 10 до 20 

слајдова са 

одговарајућим 

садржајем 

 

Изглед 

-ефектно добра 

-поруку коју 

оставља је 

разумљива и лака за 

праћење 

 

Презентовање 

-своје идеје и 

поступке које 

примењује 

образлаже јасно, 

тачно и потпуно 

 

Начин 

излагања 

-самоуверен 

-зна образложити 

написано уз 

навођење примера и 

битних чињеница 

 



                                                                                                        5. РАЗРЕД 

 

По завршеној области (теми) ученик ће бити у стању да.... 

 
ОСНОВНИ НИВО 

 СРЕДЊИ НИВО  
НАПРЕДНИ НИВО 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОЦЕНА 

Довољан (2) 

ОЦЕНА 

Добар (3) 

ОЦЕНА 

Врло добар (4) 

ОЦЕНА 

Одличан 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природни 

бројеви и 

дељивост 

➢ За задати број одреди 

претходник и 

следбеник; 

➢ Разликује парне и 

непарне бројеве; 

➢ Израчуна вредност једне 

рачунске операције са 

природним бројевима; 

➢ Реши једноставнију 

линеарну једначину(са 

једном рачунском 

операцијом у скупу 

природних бројева); 

➢ Одреди количник и 

остатак при дељењу; 

➢ Одреди бар три садржаоца 

и делилиоца датог броја; 

➢ Наводи пример скупа; 

➢ Дефинише појам 

празан скуп; 

➢ Израчуна  вредност 

једноставнијег  

бројевног израза; 

 

➢ Реши једноставну 

линеарну једначину; 

➢ Употребљава 

одговарајуће 

скуповне 

ознаке; 

➢  Изводи скуповну 

операцијуунија ако је 

скуп дат навођењем 

осовине елемената; 

➢ Изводи скуповну 

операцију пресека ако 

је скуп дат навођењем 

осовине елемената; 

➢  Изводи скуповну 

операцију разлике ако 

је скуп дат навођењем 

осовине елемената; 

➢ Израчуна вредност 

једноставнијег израза са 

више рачунских операци 

ја различитог 

приоритета укључујући 

и заграде; 

➢ Користибројевеи 

бројевне изразе у 

једноставним 

проблемским 

ситуацијама; 

➢ Реши сложенију 

линеарну једначину; 

➢ Реши сложенију 

линеарну неједначину; 

➢ Реши изразе са 

скуповним операцијама; 

➢ Тумачи Венов дијаграм 

два или три скупа; 

➢ Користи Венов дијаграм 

у проблемским 

➢ Израчуна вредност 

сложеног бројевног 

израза; 

➢ Користи бројеве и 

бројевне изразе у 

сложенијим 

проблемским 

ситуацијама; 

➢ Састави иреши 

сложену 

линеарнуједначину; 

➢ Састави и реши 

сложену линерну 

неједначину; 

➢ Користи Венов 

дијаграм и скуповне 

операције за реш 

авање проблемских 

задатака; 

➢ Правлно користи 

речи и, или, не у 

 



➢ Обележи празан 

скуп;   

➢ Зна да да пример 

једнаких 

скупова; 

➢ Наводи пример једнаких 

скупова; 

➢ У датим скуповима 

идентификује скупове који 

су једнаки; 

➢ Одреди подскупскупа; 

➢ Црта Венов дијаграм 

и зна да га 

протумачи; 

➢ Одреди унију два скупа 

ако су скупови дати 

навођењем елемената и 

Венеовим дијаграмом; 

➢ Одреди пресек два скупа 

ако су скупови дати 

навођењем елемената и 

Венеовим дијаграма; 

➢ Одреди пресек два скупа 

ако су скупови дати 

навођењем елемената и 

Венеовим дијаграмом; 

➢ Одреди пресек два скупа 

ако су скупови дати 

навођењем елемената и 

Венеовим дијаграма; 

 

Запише елементе 

уније, пресека и 

разлике три скупа 

на основу Венеовог 

дијаграма; 

➢ Наводи све делиоце 

датог броја; 

➢ Наведи садржаоце 

датог броја; 

➢ Примениосновнаправил 

адељивостиса2,3, 4,5,9, 

25 идекадном 

јединицом; 

➢ Одреди да ли је број 

прост или сложен; 

➢ ОдредиНЗС када су 

дати већи бројеви од 

двоцифрених и/или 

када има више од два 

броја; 

➢ Одреди НЗД када су 

дати већи бројеви од 

двоцифрених и/иии 

када има више од два 

броја. 

задацима; 

➢ Примени основна 

правила дељивости у 

сложенијим задацима 

➢ Примењује дељивост у 

проблемским 

ситуацијама; 

➢ Примењује НЗС и НЗД. 

математичко- 

логчком смислу 

➢ Правилно 

употребљава 

одговарајуће 

скуповне ознаке; 

➢ Примени основна 

правила дељивости 

на сложеним 

бројевима нпр.6, 

12,18, 24, и сл; 

➢ Оперише сапојмом 

дељивости  у 

проблемскимситуациј

ама са реалним 

контекстом; 

➢ Оперише са НЗС и 
НЗД у проблемским 
ситуацијама са 
реалним контекстом. 



➢ Одредипресекдваскупа ако 

су скупови дати 

навођењем елемената и 

Венеовим дијаграмом; 

➢ Дели са остатком 

једноцифреним бројем; 

➢ Провери кадајеједанброј 

дељивдругим; 

➢  Наводи правила 

дељивости са 2, 3, 4, 5, 9, 

25 и декадном јединицом 

и уз помоћ њих без 

рачунања зна да ли је 

задати број дељив са 2, 5, 

и декадном јединицом; 

➢ Разликује просте и 

сложене бројеве до 20; 

➢ Растави природан број на 
просте чиниоце; 

➢ ОдредиНЗСза 

двадвоцифренаброја; 

➢ Одреди НЗД за два задата 
двоцифрена броја. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни 

појмови 

геометрије 

➢ Разликује геометријске 

објекте (тачка, права, 

дуж, полуправа, раван, 

полураван), зна да их 

нацрта и обележи; 

➢ Препознаје геометријске 

објекте (кружница, круг, 

угао,...) међу нацртаним 

геометријским 

објектима, зна да их 

нацрта и обележи; 

➢ Разликује паралелне 

и нормалне праве; 

➢ Препознаје круг и 

кружницу у 

окружењу; 

➢ Разликује круг 

и кружницу; 

➢ Разликује основне 

појмове у вези круга 

(центар, полупречник, 

тангента, тетива, 

сечица,...) 

➢ Одреди однос праве и 

тачке и да запише однос 

припадања; 

➢ Одреди однос тачке и 

равни и да запише однос 

припадања; 

➢ Одреди однос тачке и 

праве у односу на круг и 

да запише однос 

➢ Црта геометријске 

објекте користећи 

математички прибор; 

➢ Разликује паралелне и 

нормалне праве и уме 

да их нацрта; 

➢ Пореди дужи рачунски; 

➢ Пореди дужи 

конструкцијски; 

➢ Сабира дужи рачунски; 

➢ Сабира дужи 

конструкцијски; 

➢ Одузима дужи 

рачунски; 

➢ Одузима дужи 

конструкцијски; 

➢ Анализира односе 

датих геометријских 

објеката и записује их 

математичким писмом; 

➢ Преслика дату 

дуж и троугао 

централном 

симетријом; 

➢  Транслира дуж и 

троугао за дати вектор. 

➢ Преслика  дати  
геометријски објекат 
централном симетријом у 
односу на дату тачку; 

➢ Преслика геометријски 

објекат транслацијом за 

дати вектор; 

➢ Сабира и одузума више 

дужи конструкцијски; 

➢ Одређује средиште 

дужи. 

➢ Закључује користећи 

особине паралелних и 

нормалних правих; 

➢ Пресликава дати 

геометријски објекат 

централном симетријом у 

односу на тачку која није 

непосредно дата у задатку; 

➢ Преслика геометријски 

објекат транслацијом за 

вектор који није 

непосредно дат у 

задатку; 

➢ Закључује користећи 

особине паралелограма; 

➢ Примењује положај 

кружница у решавању 

задатака реалног 

контекста; 

➢  Примењује сабирање и 

одузимање дужи у 

сложенијим задацима; 

➢ Реши проблемске задатке 

у којима се користи 

средиште дужи. 

➢ Математички моделује 

проблем из свакодневног 

живота и реши га 

коришћењем односа међу 

објектима, транслацијом 

или централном 

симетријом. 



припадања; 

➢ Разликује врсте 

многоуглова; 

➢  Црта вектор датог 

интензитета; 

➢ Преслика тачку и дуж 

централном симетријом; 

➢ Транслира тачку и дуж 

за дати вектор. 

Разломци ➢ Прочита разломак и да 

га запише речима; 

➢ Напише разломак који је 

записан речима; 

➢ Прочита децимални број 

и да га запише речима; 

➢ Напише децимални број 

који је записан речима; 

➢ Разликује праве и 

неправе разломаке; 

➢ Пртваранеправиразлома 

кумешовитброј 

иобратно; 

➢ Претвардецималнизапис 

у разломак; 

➢ Претвара разломак у 

децимални запис; 

➢ Поредиповеличиниразло 

мкеистихименилаца; 

➢ Упореди по величини 

разломкекоји немају ни 

иси именилац ни исти 

бројилац; 

➢ Скрати разломак до 

несводљивог; 

➢ Заокругли децимални 

број на задати број 

децимала ако је прва 

цифра која се одбацује 

већа или мања од 5; 

➢ Одреди положај тачке 

на бројевној полуправи 

са уцртаном (датом) 

јединичном дужи ако су 

дате координате 

разломком и обрнуто; 

➢ Одреди положај тачке 

задате децималним 

записом (једно 

децимално место) на 

бројевној полуправи, са 

➢ Упореди по величини 

разломке различитих 

записа; 

➢ Заокругли децимални 

број на задати број 

децимала; 

➢ Одреди положај више 

тачака на бројевној 

полуправи, са уцртаном 

(датом) јединичном 

дужи и подеоцима који 

одговарају имениоцима 

тог разломка и обрнуто; 

➢ Одреди положај више 

тачака задатих 

децималним записом на 

бројевној полуправи, са 

уцртаном (датом) 

јединичном дужи и 

подеоцима који 

одговарају броју 

децималних места; 

➢ Одреди положај више 

тачака на бројевној 

полуправи (ученик сам 

одређује дужину 

јединичне дужи), ако су 

дате координате 

разломком или 

децималним бројем са 

више децималних места; 

➢ Одредивредност 

сложенијег 

бројевног израза; 

➢ Саставља и 
решава линеарне 

једначине и користи их у 

сложенијим  

текстуалним задацима и 

задацима са реалним 

контекстом; 

❖ Саставља и 

решава линеарне 

неједначине и користи их 



➢  Пореди разломке истих 

бројилаца; 

➢ Пореди разломке у 

децималном запису; 

➢ Прошири разломак 

датим бројем; 

➢ Скрати разломак датим 

бројем; 

➢ Одреди положај тачке на 

бројевној полуправи, са 

уцртаном (датом) 

јединичном дужи и 

подеоцима који 

одговарају имениоцу 

датог разломка и 

обратно; 

➢ Изврши једну рачунску 

операцију са 

разломцима – сабере 

разломке истих 

именилаца; 

➢ Изврши једну рачунску 

операцију са 

разломцима– одузме 

разломке истих 

именилаца; 

➢ Помножи два разломка; 

➢ Одреди реципрочну 
вредност разломка; 

➢ Подели два разломка; 

уцртаном (датом) 

јединичном дужи и 

подеоцима који 

одговарају броју 

децималних места; 

➢ Подели два децимална 

броја; 

➢ Израчуна вредност 

једноставнијег израза са 

више рачунских 

операција различитог 

приоритета са 

разломцима истог 

записа; 

➢ Реши једноставну 

линеарну једначину; 

➢ реши једноставну 

линеарну неједначину; 

➢ Одреди аритметичку 

средину за два броја. 

➢ Израчуна вредност 

једноставнијег израза са 

више рачунских операци 

ја различитог 

приоритета укључујући 

и заграде; 

➢ Користи разломке и 

изразе са разломцима у 

једноставним реалним 

ситуацијама; 

➢ Решава линеарне 

једначине и неједначине 

у којима се непозната 

појављује само у једном 

члану; 

➢ Уочи једноставну 

животну ситуацију у 

којој ће му користити 

бројевни израз; 

➢ Одреди проценат 

дате величине; 

➢  Примени размеру у 

једноставним 

реалним 

ситуацијама; 

➢ Ради сложеније задатке   
израчунавања аритметичке 
средине. 

у сложенијим 

текстуалним задацима и 

задацима са реалним 

контекстом; 

❖ На основу (не)једначине 
уме да креира проблем са 

реалним контекстом. 

❖ Реши проблемски задатак 

из свакодневног живота 

користећи бројевни израз; 

❖  Примењује проценте 

усложенијимреалнимситуа 

цијама; 

❖ Примењује размеру 

усложенијимреалнимситуа 

цијама; 

❖ Примени 

аритметичкусрединудатих 

бројева у сложенијим 

реалним ситуацијама. 

Креира проблем из 
свакодневног живота за 
чије решење су потребни 
проценти/размера/аритмет 
ичка средина/бројевни 
изрази/једначина/неједнач 
ина. 



➢ Сабере два децимална 

броја; 

➢ Одузме два децимална 

броја; 

➢ Помножи децимални 

број са декадном 

јединицом; 

➢  Помножи децимални 

број са природним 

бројем; 

➢ Помножи два децимална 

броја; 

➢ Подели децимални број 

са декадном јединицом; 

➢  Подели децимални број 

са природним бројем 

➢ Реши једноставнију 

линеарну једначину(са 

једном рачунском 

операцијом) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угао 

➢ Наведе елементе угла 

➢ Обележава угао на три 

начина; 

➢ Разликује врсте углова 

(оштар, прав, туп, 

опружен и пун); 

➢ Црта оштар, прав, туп, 

опружен и пун угаои 

обележи; 

➢  Мери дати угао уз 

помоћ угломера; 

➢ Цртаугаозадате мере уз 

помоћ угломера; 

➢ Упоређује углове дате у 

степенима; 

➢ Рачунски сабира углове 

изражене у степенима; 

➢ Рачунски одузима 

углове изражене 

устепенима 

➢ Рачунски множи 

природан број и угао 

изражен у степенима. 

➢ Уочава суседни, 

упоредни, унакрсни 

углови, уочава њихове 

моделе у равни и уме 

да их нацрта; 

➢ Упоређује углове дате у 

истој јединици мере; 

➢ Сабира углове 

графички; 

➢ Одузима углове 

графички; 

➢ Рачунски сабира углове 

који нису изражени 

само у степенима; 

➢ Рачунски одузима 

углове који нису 

изражени само у 

степенима; 

➢ Одреди комплементне 

углове и рачуна са 

њима ако су изражени 

у степенима; 

➢ Одреди суплементне 

углове и рачуна са 

њима ако су изражени 

у степенима. 

➢ Одреди суплементне, ко 

мплементне,упоредне, 

унакрсне углове и 

рачуна са њима; 

➢ Влада појмовима углови 

на трансверзали и углови 

са паралелним крацима; 

➢ Уочава моделе углова на 

трансверзали и углова са 

паралелним крацима у 

равни и уме да одреди 

њихове мере; 

➢ Упоређује углове; 

➢ Реши једноставан задатак 

применом основних 

својстава 

паралелограма(једнакост 

наспрамних страница и 

наспрамних углова). 

➢ Идентификује врсте 

иопише својства 

углова(суседни, 

упоредни,унакрсни, 

углови натрансверзали, 

углови 

сапаралелнимкрацима)ип 

римени њихове 

узајамнеодносе; 

➢ Рачуна са угловима 

користећи особине углова 

на трансверзали и углова 

са паралелним крацима; 

➢ Решава сложеније 

задаткеи примењује 

својствапаралелограма. 

➢ Реши задатке са реалник 

контекстом; 

➢ Креира проблем из 

свакодневног живота за 

чије решење су потребни 

углови 



 

 

Осна 

симетрија 

➢ Идентификује 

осносиметричну фигуру 

и одређује њену осу 

симетрије; 

➢ Конструише симетралу 

дужи; 

➢ Конструише симетралу 

угла; 

➢ Преслика тачку осном 

симетријом. 

➢ Примени својства 

симетрале угла; 

➢ Примени својства 

симетрале дужи. 

➢ Симетрично пресликава 

дуж 

➢ Симетрично пресликава 

једноставнију фигуру 

користећи 

геометријски прибор; 

➢ Примењује 

осну симетрију и 

њена својства; 

➢ Конструише нормалу на 

дату праву кроз дату 

тачку; 

➢ Реши задатке са реалник 

контекстом; 

➢ Креира проблем из 

свакодневног живота за 

чије решење је потребна 

осна симетрија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НИВО 

СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

                                                                                                               6. РАЗРЕД 

По завршеној области (теми) ученик ће бити у стању да.... 

 

 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОЦЕНА 

Довољан (2) 

ОЦЕНА 

Добар (3) 

ОЦЕНА 

Врло добар (4) 

ОЦЕНА 

Одличан (5) 

 

 

 

Цели 

бројеви 

➢ Прочита и запише 

природан број и цео 

број; 

➢ Представи целе бројеве 

на бројевној правој; 

➢ Упореди по величини 

два цела броја, 

помажући се сликом 

кад је то потребно; 

➢ Одреди супротан број 

датом целом броју; 

➢ Изврши једну основну 

рачунску операцију са 

целим 

бројевима(сабере, 

одузме, подели и 

помножи два цела 

броја); 

➢ Решава најједноставнију 

једначину, са једном 

рачунском операцијом у 

скупу целих бројева 

➢ Израчуна апсолутну 

вредност за дати цео 

број; 

➢ Израчунава вредност 

једноставнијег израза, 

у скупу целих бројева, 

без заграда поштујући 

приритет рачунских 

операција; 

➢ Реши једноставну 

линеарну једначину 

када се непозната 

појављује у једном 

члану. 

➢ Израчунава вредност 

израза са више 

рачунских операција, 

укључујући и 

ослобађање од 

заграда(у скупу Z); 

➢ Користи бројеве и 

бројевне изразе у 

једноставнијим 

реалним ситуацијама(у 

скупу Z); 

➢ Решава једноставније 

једначине и неједначине у 

скупу целих бројева. 

➢ Одреди вредност 

сложенијег бројевног 

израза у скупу Z; 

➢ Користи бројеве и 

бројевне изразе са целим 

бројевима, у реалним 

ситуацијама; 

➢ Решава сложеније 

једначине и неједначине у 

скупу целих бројева; 

На основу линеарне 

(не)једначине уме да 

креира проблем са 

реалним контекстом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троугао 

➢ Идентификује троугао 

међу нацртаним 

фигурама 

➢ Нацрта произвољан 

троугао користећи 

прибор; 

Обележи основне 
елементе троугла на 
слици или прочита са 
слике (темена,странице, 
углове); 

➢ Разликује врсте 

троуглована основу 

њихових својстава (по 

страницама и по 

угловима); 

➢ Користи одговарајуће 

јединицеза меру дужине 

страницетроугла и меру 

угла троугла; 

➢ Израчуна обим троугла 

ако су сви неопходни 

подаци дати; 

➢ Наводи колики је 

збиру нутрашњих и 

спољашњих углова 

у троуглу; 

 

➢ Израчуна све остале 

унутрашње и 

спољашње 

углове троугла, ако је 

познат један 

унутрашњи и један 

спољашњи угао; 

Упореди странице 
троугла на основу 
познатих унутрашњих 
углова троугла; 

➢ Упореди углове 

троуглана основу 

познатих 

дужинастраница 

троугла; 

➢ Дефинише висину 

троугла; 

➢ Конструише углове од  

30,̊ 120,̊ 45.̊ 

➢ Искаже ставове 

подударности 

троуглова; 

➢  Докаже подударност 

два троугла на слици 

где су обележени 

једнаки елементи; 

 

➢ Израчуна непознате 

углове правоуглог или 

једнакокраког троугла 

ако јесамо један познат; 

➢ Користи својства троугла 

и рачуна збир 

унутрашњих и 

спољашњих углова 

троугла 

➢ Упореди величине 

углова и страница 

троугла акосу позната 

дваспољашња 

углатроугла; 

➢ Дефинише неједнакост 

троугла 

➢ Провери да ли постоји 

троугао чије су дужине 

све тристранице 

познате; 

➢ Рачуна са 

угловимаукључујући и 

претварањеугаоних 

мера; 

➢ Конструише углове од 

90° и 60° и користи 

њихове делове за 

конструкције других 

углова- 15̊, 75̊, 105,̊ 

135°... 

 

➢ Одреди непознате 

углове троугла и 

кадаподаци нису 

непосредно дати у 

формулацијизадатка; 

➢ Одреди углове троугла 

у сложенијим 

задацима нпр. где се 

користи симетрала 

угла... 

Примени однос углова и 

страница у троуглу у 

сложенијим 

задацима(правоугли и 

једнакокраки троугао ); 

➢ Одреди у којим 

границама може бити 

трећа страница 

троугла ако су дужине 

две странице познате; 

➢ Уме да конструише 

одређене углове који 

су задати помоћу 

степена и минута, нпр. 

22°30ʹ, 37°30ʹ, 11°15ʹ... 

➢ Примењује 

конструкцију углова у 

сложенијим задацима 

 



 ➢ Израчуна трећи 

унутрашњиугао троугла, 

ако су позната друга два 

унутрашња угла. 

➢ Израчуна трећи 

спољашњи угао троугла, 

ако су позната друга два 

спољашња угла; 

➢ Конструише угао од 

60°, 90̊ и 1800. 

➢ Интуитивно схвата 

појам подударних 

фигура(кретањем до 

поклапања); 

➢ Препознаје на слици 

парове подударних 

троуглова; 

➢ Конструише 

једнакостраничан 

троугао ако је позната 

дужина странице. 

➢ Конструише 

једнакокраки троугао 

када су познате дужине 

страница; 

➢ Конструише троугао 

када су дате дужине 

све три странице; 

➢  Конструкцијски 

одреди центар описане 

кружнице око троугла 

и центар уписане 

кружнице у троугао. 

➢ Докаже подударност два 

троугла користећи 

ставове подударности; 

➢ Конструише троугао 

када се датиподаци 

односе на неки став 

подударности. 

➢ Примењује особине 

центра уписане и 

описане кружнице 

троугла у једноставним 

задацима. 

➢ Примени подударност 

троуглова, повезујући 

разна својства троугла 

и других 

геометријских фигура; 

➢ Примени подударност 

троуглова користећи 

особине паралелнихи 

нормалних 

правих,укључујући 

углове натрансверзали. 

➢ Конструише троугао где 

потребни елементи нису 

непосредно дати. 

➢ Примењује особине 

центра уписане и 

описане кружнице 

троугла у реалним 

ситуацијама. 

Реши задатке са реалним 
контекстом,; 

➢ Креира проблем из 
свакодневног живота за 
чије решавање су 
потребна знања из 
области троугао. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рационални 

бројеви 

(1.део) 

 

➢ Прочита и запише 
рационалан број. 

➢ Преводи 

децимални запис 

броја у разломак и 

обрнуто. 

➢ Одреди супротан број 

датом рационалном 

броју; 

➢ Одреди реципрочну 

вредност датог 

рационалног броја 

➢ Упореди рационалне 

бројеве чији су 

имениоци једнаки 

➢ Упореди рационалне 

бројеве чији су 

бројиоци једнаки 

➢ Упореди било која два 

децимална броја 

➢ Прошири и скрати 

рационални број датим 

бројем 

➢ Изврши једну основну 

рачунску операцију са 

бројевима истог 

записа, помажући се 

сликом кад је то 

потребно (у случају 

 

➢ Упореди разломке 

различитих 

именилаца и 

бројилаца; 

➢ Одреди положај тачке 

на бројевној правој са 

уцртаном (датом) 

јединичном дужи ако су 

дате координате 

разломком и обрнуто; 

➢ Одреди положај тачке 

задате децималним 

записом (једно 

децимално место) на 

бројевној прави, са 

уцртаном (датом) 

јединичном дужи и 

подеоцима који 

одговарају броју 

децималних места; 

➢ Израчуна апсолутну 

вредност датог 

рационалног броај; 

➢ Израчунава вредност 

једноставнијег израза, 

без заграда(Зна да 

сабере, одузме, 

подели и помножи 

два броја у 

 

➢ Упореди по величини 

бројеве записане у 

различитим облицима. 

➢ Одреди положај више 

тачака на бројевној 

прави, са уцртаном 

(датом) јединичном 

дужи и подеоцима који 

одговарају имениоцима 

тог разломка и обрнуто; 

➢ Одреди положај више 

тачака задатих 

децималним записом 

набројевној прави, са 

уцртаном (датом) 

јединичном дужи и 

подеоцима који 

одговарају броју 

децималних места; 

➢ Израчунава вредност 

израза са више 

рачунских операција, 

укључујући и 

ослобађање од заграда; 

➢ Уме да примењује 

својства рачунских 

операција у скупу 

рационалних бројева; 

➢ Користи бројеве, 

 

➢ Одреди положај више 

тачака на бројевној прави 

(ученик сам одређује 

дужину јединичне дужи), 

ако су дате координате 

разломком или 

децималним бројем са 

више децималних места; 

➢ Одреди вредност 

сложенијег бројевног 

израза; 

➢ Састави сложенији 

бројевни израз и израчуна 

његовувредност; 

➢ Рачуна вредност 

сложенијег израза за дату 

вредностпроменљиве; 

➢ Користи бројеве и 

бројевне изразе у реалним 

ситуацијама; 

➢ Решава сложеније 

једначине и неједначине; 

➢ Користи једначине и 

неједначине решавајући 

сложеније текстуалне 

задатке; 

❖ На основу линеарне 

(не)једначине уме да 

креира проблем са 



 сабирања и одузимања 

разломака само са 

истим имениоцем); 

➢ рачуна, на пример 1/5 

од n, где је n дати 

природанброј 

➢ Реши једноставне 

линеарне једначине и 

неједначине у којима 

се непозната појављује 

само у једном члану (у 

скупу Q ). 

различитим записима 

уједноставнијимслуча 

јевима); 

➢ Израчуна вредност 

једноставног израза 

са више рачунских 

операција различитог 

приоритета; 

➢ Израчуна 

једноставнији 

бројевни израз са 

променљивом; 

➢ Уме да реши 

једначину када се 

непозната налази у 

једном члану; 

➢ Решава једноставне 

неједначине (у скупу 

Q) и уме на бројевној 

правој да прикаже 

скуп решења 

неједначине 

бројевне изразе, 

једначине и 

неједначине у 

једноставнијим 

текстуалним задацима 

и једноставнијим 

реалним ситуацијама; 

➢ Израчуна бројевни 

израз сапроменљивом; 

➢ Састави једноставнији 

бројевни израз и 

израчуна његову 

вредност; 

реалним контекстом. 



 

 

 

 

 

 

 

Рационални 

бројеви 

(2.део) 

➢ Одреди положај 

објеката сврставајући 

их у врсте и колоне; 

➢ Одреди координате 

тачке таде у 

координатном систему 

(координате цели 

бројеви); 

➢ Одреди положај тачке 

у координатном 

систему ако су дате 

координате целим 

бројевима; 

Прочита и 

интерпретира податке 

из табеле, 

➢ Одреди минимум или 

максимум зависне 

величине; 

➢ Податке из табеле да 

прикаже графиконом и 

обрнуто. 

➢ Прочита проценат и на 

основу слике одреди 

проценат неке целине; 

➢ Одређујe непознати члан 
пропорције. 

➢ Одреди координате 

тачке таде у 

координатном 

систему (координате 

рационални бројеви); 

➢ Уочава зависност међу 

променљивим, зна 

функцију y=кx и 

графички интерпретира 

њена својства; 

➢ Нацрта,прочита и 

одреди удаљеност тачке 

од координатнихоса; 

Одређује координате 

осносиметричих или 

централносиметричних 

тачака у односу на дату 

тачку; 

➢ Чита једноставне 

дијаграме и табеле и на 

основу њих обрађује 

податке по једном 

критеријуму; 

➢ Обради прикупљене 

податке и представи их 

табеларно или 

графички; 

 

➢ Разликује директно и 

обрнуто 

пропорционалне 

величине и то изражава 

одговарајућим записом; 

➢ Примени пропорцију у 

директној и обрнутој 

пропорционалности; 

➢ Црта графике зависних 

величина; 

➢ Тумачи дијаграме и 

табеле; 

Примени пропорцију 

и процентни рачун у 

једноставним реалним 

ситуацијама, нпр. 

промена цене неког 

производа за дати 

проценат; 

➢ Прикаже податке и 

зависност 

измеђудвевеличине 

(стубичасти, тачкасти 

и линијски дијаграм); 

➢ Примени размеру у 

једноставним 

ситуацијама. 

 

➢ Одреди положај 

(координате) тачака које 

задовољавају сложеније 

услове; 

➢ Прикупи и обради 

податке и сам састави 

дијаграм или табелу; 

➢ Примењује пропорцију и 

процентни рачун у 

сложенијим ситуацијама. 

➢ Примени размеру у 

реалнимситуацијама. 

➢ Примени проценте у 

реалним ситуацијама. 



  ➢ Представља проценат 

различитим 

облицима(као разломак 

или каодецимални 

број); 

➢ Рачунски одреди задати 

проценат неке 

величине. 

➢ Примени пропорцију и 

проценат у 

једноставнијим 

реалнимситуацијама; 

➢ Подели величину на два 

дела у датој размери. 

➢ Примени пропорцију у 

једноставним 

ситуацијама. 

 

 

 

 

Четвороугао 

 

➢ Дефинише 

четвороугао, 

➢ идентификује основне 

елементе четвороугла 

и уме да их обележи; 

➢ Класификује 

четвороуглове 

(правоугаоник, 

 

➢ Класификује 

паралелограм и 

особине 

паралелограма; 

➢ Израчуна непознате 

углове 

паралелограма ако је 

познат један угао; 

 

➢ Конструише 

паралелограм; 

➢ Конструише трапез; 

➢ Израчуна непознате 

углове једнакокраког и 

правоуглог трапеза 

користећи својства 

датог трапеза; 

 

➢ Користећи својства 

четвороугла 

(паралелограм, трапез, 

делтоид) рачуна 

непознате елементе на 

основу елемената који 

нису непосредно дати у 

формулацији задатка; 



 квадрат, паралелограм, 

ромб, трапез, делтоид), 

уочава њихове моделе 

у реалним ситуацијама 

и уме да их нацрта 

користећи прибор; 

➢ Интерпретира збир 

унутрашњих и 

спољашњих углова 

четвороугла; 

➢ Израчуна непознати 

унутрашњи угао 

произвољног 

четвороугла ако су 

дата остала три 

унутрашња угла. 

➢ Израчуна непознати 

спољашњи угао 

произвољног 

четвороугла ако су 

дата остала три 

спољашња угла. 

➢ Класификује трапез 

и особине; 

➢ Израчуна непознате 

углове трапеза ако 

су позната два угла 

на истој основици; 

➢ Дефинише шта је 

средња линија 

трапеза и чему је 

једнака, зна да је 

израчуна ако су 

подаци непосредно 

дати; 

➢ Наводи особине 

делтоида; 

➢ Израчунанепознате 

угловеделтоида; 

➢ Сабира,одузима и 

множи бројем 

векторе- 

једноставнији 

примери; 

➢ Примењује стечено 

знање из области угла: 

симетрала угла, углови 

на трансверзали код 

израчунавања 

непознатих углова у 

трапезу; 

➢ Сабира,одузима и 

множи бројемвекторе. 

➢ Конструише 

четвороугао; 

➢ Користи подударност и 

везује је са 

карактеристичним 

својствима фигура (нпр. 

паралелност и једнакост 

страница 

паралелограма) 

➢ Сабира,одузима и 

множи више вектора 

бројем. 

➢ Сабира и одузима 

векторе и користи их у 

реалним ситуацијама; 

➢ Примењује особине 

централне и осне 

симетрије и транслације 

у једноставнијим 

задацима; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Површина 

троугла и 

четвороугла 

 

➢ Користи одговарајуће 

јединице за мерење 

дужине и површине; 

➢  Претвори веће мерне 

јединице у мање; 

➢ Израчуна обим и 

површину троугла на 

основу елемената који 

сунепосредно дати 

узадатку; 

Израчуна обим и 

површину 

квадрата и 

правоугаоника на 

основу елемената 

који су 

непосредно дати 

узадатку; 

➢ Интуитивно схвата 

појам подударних 

фигура (кретањем до 

поклапања) 

 

➢ По потреби претвара 

јединице мере 

рачунајући са њима; 

➢ Упореди величине 

које су изражене 

различитим мерним 

јединицама за 

дужину и површину; 

➢ Неподударне 

фигуре могу имати 

једнаке површине; 

Рачуна обим и 

површину 

паралелограма и 

трапеза ако су сви 

подаци непосредно 

дати. 

 

 

➢ Рачуна обим и 

површину троугла и 

четвороугла на основу 

елемената који нису 

непосредно дати у 

задатку, користећи 

својства троугла и 

четвороугла; 

➢ Израчуна непознате 

елементе троугла или 

четвороугла ако је 

позната површина или 

обим дате фигуре; 

➢ Израчуна површину 

троугла и четвороугла 

користећиобрасце или 

разложиву једнакост. 

 

➢ Рачуна обим и 

површину троугла и 

четвороугла на основу 

елемената који нису 

непосредно дати у 

задатку, користећи 

однос страница и 

углова у троуглу; 

➢ Израчуна обим и 

површину сложене 

фигуре; 

➢ Конструише сложене 

фигуре; 

➢ Примени подударност 

троугла, повезујући 

тако разна својства 

геометријских објеката; 

➢ Примењује особине 

троугла и 

четвороугла ирачуна 

обим и површину у 

задацима са реалним 

контекстом. 



 
НИВО 

СРЕДЊИ НИВО НАПРЕДНИ НИВО 

 

                                                                                                              7.РАЗРЕД 

 

По завршеној области (теми) ученик ће бити у стању да.... 

 

 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОЦЕНА 

Довољан (2) 

ОЦЕНА 

Добар (3) 

ОЦЕНА 

Врло добар (4) 

ОЦЕНА 

Одличан (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Реални 

бројеви 

➢ Израчуна квадрат 
рационалног броја, 

➢ Израчуна квадратни 
корен из броја који је 
потпуни квадрат, 

➢ Израчуна квадратни 
корен из разломка чији 
су бројилац и именилац 
потпуни квадрати; 

Извршава једну 
основну рачунску 
операцију са бројевима 
истог записа; 

➢ Решава најједноставније 
примере квадратне 
једначине x2 = a, 

➢ Одреди вредност 

функцијеy = kxдате 

таблицом или формулом 

➢ Наводи квадрате 

природних бројева до 

25, 

➢ Израчунава вредност 

једноставнијег израза 

са више рачунских 

операција различитог 

приоритета са реалним 

бројевима, 

Упоређује по 

величини бројеве 

записане у различитим 

облицима, 

➢ Нацрта график 

функције y = kx, 

 

➢ Процени вредност 

квадратног корена; 

➢ Одређује вредност 

сложенијег израза, 

➢ Користи бројеве и 

бројевне изразе у 

различитим примерима, 

Примењује појмове 
квадрата и квадратног 
корена у тежим задацима, 

➢ Саставља продужену 

пропорцију на основу 

датих пропорција 

➢ На основу реалног 

проблема саставља и 

израчунава вредност 

сложенијег израза са 

реалним бројевима, и 

обратно, 

➢ примењује продужену 

пропорцију у реалним 

ситуацијама, 

рачуна са 

приближним 

вредностима и 

изражава оцену 

грешке, 

➢ одређује вредност пара- 
метра у функцији  y = kx 

  



  ➢ Одреди приближну 

вредност реалног броја 

и процени апсолутну 

грешку, 

➢ Рачуна непознати члан 

продужене пропорције 

  

 

 

 

 

Питагорина 

теорема 

➢ Интерпретира исказ 

Питагорине теореме, 

➢ Израчуна непознату 

страницу правоуглог 

троугла када су 

преостале две странице 

дате примењујући 

Питагорину теорему 

➢ Примењује Питагорину 

теорему на 

правоугаоник и 

квадрат,једнакостранич 

ни и једнакокраки 

троугао (једноставнији 

примери рачунања 

непознате странице) и 

рачуна обим и 

површину ових фигура 

➢ Одреди растојање 

између две тачке у 

координатном систему 

➢ Примењује Питагорину 

теорему на трапез, ромб 

и паралелограм, ради 

сложеније примере 

задатака, 

➢ Одређује обим и 

површину правуглог 

троугла који је задат 

тачкама у координатном 

систему (катете 

паралелне са осама) 

➢ Примењује Питагорину 

теорему у задацима где 

потребни елементи нису 

непосредно дати у и кад 

је у уоченом правоуглом 

троуглу један од 

унутрашњих углова 30°, 

45° или 60°, 

➢ Примени Питагорину 

теорему у реалним 

ситуацијама, 

➢ примењује Питагорину 

теорему у 

конструктивним 

задацима, 

➢ Одређује обим и 

површину троуглова и 

четвороуглова који су 

задати тачкама у 

координатном систему. 



Цели 

алгебарски 

изрази 

➢ Израчунава степен датог 

броја, 

➢  множи и дели степене 

истих основа, 

➢ Степенује степен, 

сабира, одузима и множи 
мономе, 

➢ Растави полином на 

чиниоце користећи 

дистрибутивност, 

разлику вадрата и 

квадрат бинома уз помоћ 

наставника 

➢ Решава једначину облика 

A ∙ B = 0 

➢ Оперише са степенима, 

➢ примењује правило за 

степен производа и 

количника, 

➢ Запише број у 

облику научног 

записа,  

➢ сабира и одузима 

полиноме, 

➢  множи моном и 

полином, 

➢ множи два бинома, 

➢ Квадрира бином 

користећи образац, 

➢  Растави полином на 

чиниоце користећи 

дистрибутивност, 

разлику вадрата и 

квадрат бинома. 

➢ Користи 

растављање 

полинома при 

решавању 

једноставнијих  

једначина 

користећи 

дистрибутивност, 

разлику вадрата и 

квадрат бинома. 

 

➢ Користи особине 

степена, 

➢ Запише бројеве у облику 

степена са датом 

основом када је то 

могуће, 

➢ Примени формуле за 

разлику квадрата и 

квадрат бинома, 

➢ раставља полиноме на 

чиниоце користећи 

дистрибутивност и 

квадрат бинома или 

дистрибутивност и 

разлику квадрата, 

➢ упрошћава изразе 

користећи 

сабирање,одузимање и 

множење полинома 

➢ користи растављање 

полинома при решавању 

једноставнијих  

једначина користећи 

дистрибутивност и 

квадрат бинома или 

дистрибутивност и 

разлику квадрата 

➢ Трансформише алгебарске 

изразе и сведе их на 

најједноставнији облик, 

➢ користи научни запис 

броја у задацима са 

практичном применом, 

➢ примењује 

трансформације полинома 

на решавање једначина, 

➢  користи растављање 

полинома при решавању 

једначина помоћу 

формуле A ∙ B = 0 и А = 0. 

В 

➢ Препозна када се дати 

полином не може 

раставити на основу 

квадрата бинома или 

разлике квадрата, 

➢ повезује и примењује 

знања о полиномима 

при решавању 

задатака из других 

области 



 

 

 

 

 

 

Многоугао 

➢ Дефинише многоугао, 

зна основне елементе 

многоугла – темена, 

странице, унутрашњи 

углови, спољашњи 

углови, дијагонале и уме 

да их обележи, 

➢ рачуна број дијагонала у 

многоуглу и збир 

унутрашњих углова 

многоугла 

➢ Црта тежишну дуж 

➢ Рачуна број дијагонала 

у многоуглу и збир 

унутрашњих углова ако 

подаци нису 

непосредно дати у 

задатку, 

➢ Дефинише правилни 

многоугао, 

➢  рачуна унутрашњи 

угао, централни угао и 

спољашњи угао 

правилног многоугла, 

➢ Конструише правилни 

многоугао (квадрат, 

једнакостранични 

троугао и правилни 

шестоугао ако је дата 

страница), 

рачуна обим и 

површину 

многоугла када су 

сви подаци 

непосредно дати, 

➢ дефинише значајне 

тачке троугла 

➢ Црта ортоцентар и 

тежиште 

 

➢ Конструише правилни 

многоугао 

➢ конструише ортоцентар 

и тежиште 

➢ примењује особине 

висине, тежишне дужи, 

симетрала углова и 

страница у задацима 

➢ Примењује својства 

страница, углова и 

дијагонала многоугла, 

➢  рачуна површину 

многоугла користећи 

обрасце или разложиву 

једнакост, 

➢  користи особину да 

тежишна дуж дели 

тежиште у односу 2 : 1 у 

текстуалним задацима, 

➢  примењује ставове 

подударности при 

доказивању 

једноставнијих тврђења и 

у конструкцијама 

 



 

 

 

 

Круг 

➢ Препознаје моделе круга 

и кружница у реалним 

ситуацијама и уме да их 

нацрта користећи 

прибор; 

➢ Разликује круг и 

кружницу, 

➢ Препознаје елементе 

круга- центар, 

(полу)пречник, тетива, 

кружни лук, тангента, 

централни и 

периферијски угао, 

➢ Израчуна обим и 

површину круга датог 

(полу)пречника 

➢ Користи формуле за 

обим и површину круга, 

кружног исечка и 

кружног прстена, као и 

дужину кружног лука 

када су неопходни 

елементи дати у 

задатку, 

➢ рачуна централни угао 

ако је познат 

одговарајући 

периферијски угао и 

обрнуто 

➢ пресликава дату тачку 

и дуж ротацијом 

➢ Користи формуле за 

обим и површину круга, 

кружног исечка и 

кружног прстена, као и 

дужину кружног лука 

када неопходни 

елементи нису 

непосредно дати у 

задатку, 

➢ Одређује централни и 

периферијски угао у 

сложенијим задацима, 

➢ рачуна површину 

кружног исечка и 

дужину кружног лука 

када потребни елементи 

нису непосредно дати; 

➢ пресликава дату дуж 

и троугао ротацијом 

➢ Користи формуле за обим 

и површину круга, 

кружног исечка и 

кружног прстена, као и 

дужину кружног лука у 

реалним ситуацијама, 

➢ Одређује обиме и 

површине сложених 

фигура, 

➢  примењује Питагорину 

теорему на круг, 

➢ пресликава произвољне 

геометријске објекте 

ротацијом 

 

 

Обрада 

података 

• Прочита и разуме 
податак са графикона, 
дијаграма или из табеле, 

•  Одреди минимум и 

максимум зависне 
величине, 

•  податке из табеле 
приказује графиконом и 
обрнуто. 

• Чита једноставне 

дијаграме и табеле и 

наоснову њих уме да 

обради податке по 

једном критеријуму 

(уме да одреди 

аритметичкусредину за 

дати скуп података, 

пореди вредности 

узорка са средњом 

вредношћу). 

• Обради прикупљене 
податке и представи их 
табеларно или графички; 

• разликује средњу 

вредност,медијану, мод, 

уме да их одреди и 

упоредиподатке са 

средњом вредношћу. 

• Тумачи дијаграме и 
табеле, 

•  Прикупи, обради и 

анализира податке и сам 

састави дијаграм или 

табелу, 

•  црта график којим 
представља међузависност 
величина. 



                                                                                                         8. РАЗРЕД 

 

По завршеној области (теми) ученик ће бити у стању да.... 

 

 

 
ОСНОВНИ НИВО 

 
СРЕДЊИ НИВО 

 
НАПРЕДНИ 

НИВО 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

ОЦЕНА 

Довољан (2) 

ОЦЕНА 

Добар (3) 

ОЦЕНА 

Врло добар (4) 

ОЦЕНА 

Одличан (5) 

 

 

 

 

 

Сличност 

троуглова 

➢ Одреди размеру дужи; 

➢ Израчуначетврту геомет 

ријску пропорционалу 

➢ Конструкцијски подели 

дуж на n једнаких делова 

или у датој размери 

➢ Уочи парове 

пропорционалних 

страница за троуглове 

који су слични 

➢ Применом Талесове 

теореме одређује дужину 

непознате дужи; 

➢ уочава на слици сличне 

троуглове на основу 

једнакости унутрашњих 

углова 

➢ Одреди растојање између 

два места на основу 

размере карте 

➢ Применом Талесове 

теореме одређује 

дужину непознате дужи 

у реалним ситуацијама 

➢ Конструише четврту 

геометријску 

пропорционалу; 

➢ израчунава непознате 

странице сличних 

троуглова; 

➢ примењује сличност на 

правоугли троугао 

➢ Примењује Талесову 

теорему 

у конструкцијама; 

➢ конструише 

геометријску средину 

датих дужи 

➢ Решава проблемске 

задатке из реалног 

живота примењујући 

сличност троуглова; 



 

 

 

 

Тачка, 

права, 

раван 

➢ Препозна 

основне геометријске 

објекте; 

➢ Уочава моделе основних 

геометријских појмова 

(тачка, права, раван) у 

учионици, школском 

дворишту; 

➢ Одреди однос праве и 

тачке и да запише однос 

припадања; 

➢ Одреди однос тачке и 

равни и да запише однос 

припадања; 

➢ Одреди да ли права 

припада равни; 

➢ уочава на слици 

паралелне, 

нормалне,мимоилазне 

праве и уме да запише 

њихов однос; 

➢ наводи шта је пресек 

равни и уме да запише 

математичким писмом 

➢ Одреди пројекцију 

тачке на праву 

➢ Дефинише шта су 

колинеарне тачке; 

➢ Дефинише чиме је 

одређена раван, а чиме 

права; 

➢ Одреди колико је правих 

и равни одређено датим 

неколинеарним тачкама 

➢ израчунава дужину 

ортогоналне пројекције 

дужи када су крајње 

тачке са исте стране 

равни; 

➢ Одреди колико је 

правих одређено датим 

тачкама; 

➢ Одреди колико је равни 

одређено датим тачкама 

и датим правама; 

➢ Израчунава дужину 

ортогоналне пројекције 

дужи када су крајње 

тачке са различитих 

страна равни; 

➢ Израчунава дужину 

ортогоналне пројекције 

дужи када дуж заклапа 

угао 30°, 45°, 60° са 

равни. 

➢ Израчунава дужину 

ортогоналне пројекције 

у реалним ситуацијама 



 

 

 

 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

➢ Решава линеарне 

једначине и неједначине 

у којима се непозната 

појављује само у једном 

члану користећи се само 

једном рачунском 

операцијом; 

➢ Неједначине облика 

𝑥 > 𝑎, 𝑥 ≥ 𝑎, 

𝑥 < 𝑎, 𝑥 ≤ 𝑎 

уме да прикаже графички и 

помоћу интервала 

➢ Решава линеарне 

једначине и неједначине 

у којима се непозната 

појављује само у једном 

члану, 

➢ Решава линеарне 

једначине и неједначине 

у којима се непозната 

јавља са обе стране знака 

(не)једнакостиса и без 

заграда,користећи се 

множењем монома и 

полинома 

➢ Неједначине облика 

𝑎 ∗ 𝑥 ∗ 𝑏, за ∗∈ {<, ≤}, 

где је 𝓍 непозната, 

уме да прикаже графички 

и помоћу интервала 

➢ Приликом решавања 

једначина и неједначина 

користи формуле за 

разлику квадрата и 

квадрат бинома без 

ослобађања заграде; 

➢ користи (не)једначине 

у једноставним 

текстуалним задацима; 

➢  решава (не)једначине са 

разломљеним коефиције 

нтима(тзв. ослобађање 

разломка) 

➢ Примени унију и пресек 

интервала, користећи се 

графичким приказом 

➢ Приликом решавања 

једначина и неједначина 

користи формуле за 

разлику квадрата и 

квадрат бинома 

➢ Решава једначине са 

параметром, једначине и 

неједначине облика 

АВ = 0, 
А 

= 0; 

В 

➢ саставља и решава 

линеарне једначине и 

неједначине; 

➢ користи једначине и 

неједначине решавајући 

и сложеније текстуалне 

задатке и задатке са 

реалним контекстом 

➢ На основу линеарне 

(не)једначине уме да 

креира проблем са 

реалним 

контекстом. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Призма 

➢ Уочава моделе коцке и 

квадра у реалним 

ситуацијама; 

➢ Разликује врсте призми 

➢ Наводи основне 

елементе призме 

➢ Црта мреже коцке и 

квадра 

➢ Рачуна површине и 

запремине квадра и 

коцке 

➢ Израчунава дијагоналу 

призме и површину 

дијагоналног пресека 

када су неопходни 

елементи непосредно 

дати 

➢ Црта мреже правилних 

призми 

➢ Рачуна површину и 

запремину правилне 

призме када 

су неопходни 

елементи непосредно 

дати 

➢ Црта мреже 

једнакоивичних призми 

➢ Рачуна површину и 

запремину 

правилнепризме 

када неопходни 

елементи 

нису непосредно дати; 

➢ решава задатке 

примењујући Питагори 

у теорему 

➢ Црта мреже призми 

➢ 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 

➢ рачуна и процењује 

површину и запремину 

призме у задацима из 

реалног живота 

➢ уме да креира проблем са 

реалним контестом, за 

чије решавање се 

користе Р и V призме 

 

 

 

 

Пирамида 

➢ Разликује врсте 

прирамида 

➢ Наводи основне 

елементе пирамиде; 

➢ Разликује мреже 

нацртаних пирамида 

према врсти пирамиде 

➢ израчуна површину и 

➢ Црта мрежу правилне 

пирамиде 

➢ Рачуна површину и 

запремину правилне 

пирамиде када су 

неопходни 

елементи непосредно 

дати; 

➢ Црта мрежу 

једнакоивичне 

пирамиде 

➢ Рачуна површину и 

запремину правилне 

пирамиде 

када неопходни 

елементи нису 

➢ Црта мрежу пирамиде 

➢ Рачуна површину и 

запремину пирамиде 

примењујући 

Питагорину теорему на 

правоугли троугао чији 

је угао дат ( 30°, 45°, 

60°); 



 запремину пирамиде 

користећи се општим 

обрасцима за Р и V, ако 

су сви подаци 

непосредно дати. 

 непосредно дати; 

➢ Решава задатке 

примењујући Питагори 

ну теорему 

➢ користи дијагонални 

пресек за израчунавање 

неопходних елемената 

➢ рачуна и процењује 

површину и запремину 

пирамида у задацима из 

реалног живота 

➢ рачуна и процењује 

површину и запремину 

сложених тела 

➢ Креира проблем са 

реалним контестом, за 

чије решавање се 

користе Р и V пирамида 

 

 

 

 

Линеарна 

функција 

▪ Препозна линеарну 

функцију дату 

формулом, 

▪ одреди вредност 

функције дате таблицом 

или формулом 

▪ Црта график линеарне 

функције на основу 

табеле 

▪  дреди експлицитни, 

односно имплицитни 

облик лин.функције, 

▪ Одреди нулу функције 

▪ Препозна и објасни да 

ли је функција растућа 

или опадајућа за 

функцију дату у 

експлицитном облику 

▪ На основу графика 

одређује једначину 

линеарне функције, 

▪ одређује обим и 

површину троугла који 

график лин.функције 

гради са координатним 

осама 

▪ Одреди знак функције 

аналитички; 

▪ препозна и објасни да 

ли је функција растућа 

или опадајућа за 

функцију дату у 

инплицитном облику 

▪ Одреди знак функције на 

основу графика; 

▪ на основу текста 

изражава линеарну 

зависност величина и 

представља графички 

▪ Решава задатке са 

параметром, 

примењујући својства 

линеарне функције, 



 

 

Систем две 

линеарне 

једначине 

са две 

непознате 

▪ Провери да ли је уређени 

пар решење система две 

једначине са две 

непознате са целим 

коефицијентима 

▪ реши методом замене 

систем у коме је једна 

непозната непосредно 

дата 

▪ Решава једноставнији 

систем две једначине са 

две непознате са 

целобројним 

коефицијентима 

(методом замене и 

супротних коефицијента) 

▪ Решава систем две 

једначине са две 

непознате 

▪ Решава систем две 

једначине са две 

непознате графичком 

методом 

▪ 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) 

▪ Саставља и решава 

систем две једначине са 

две непознате за проблем 

са реалним контекстом 

▪ На основу система две 

једначине са две 

непознате уме да креира 

проблем са реалним 

контекстом 



 

 

 

 

 

Ваљак 

▪ Уочава модел ваљка у 

реалним ситуацијама, 

▪ Наводи 

основне елементе и уме 

да их обележи 

▪ Препознаје мрежу ваљка 

међу датим мрежама 

▪ Израчуна површину и 

запремину 

ваљкакористећи се 

општим обрасцима за Р 

и V, ако су сви подаци 

непосредно дати. 

▪ Црта мрежу ваљка 

▪ Рачуна површину и 

запремину када су 

основни елементи 

непосредно дати 

▪ Црта мрежу 

једнакостраничног 

ваљка 

▪ Рачуна површину и 

запремину када 

основни елементи нису 

непосредно дати, 

▪ рачуна површину и 

запремину ваљка који 

настаје 

ротацијом правоугаони 

ка или квадрата око 

странице или осе 

симетрије страница 

▪ Рачуна површину и 

запремину ваљка који је 

описан или уписан у 

призму, 

▪ примењује Питагорину 

теорему на троугао чији 

је угао дат 

(30°, 45°, 60°) 

▪ рачуна и процењује 

површину и запремину 

ваљак у задацима из 

реалног живота 

▪ рачуна и процењује 

површину и запремину 

сложених тела 

▪ Креира проблем са 

реалним контестом, за 

чије решавање се користе 

Р и V ваљка 



 

 

 

 

 

Купа 

▪ Уочава модел купе у 

реалним ситуацијама, 

▪ Наводи 

основне елементе и уме 

да их обележи 

▪ Препознаје мрежу купе 

међу датим мрежама 

▪ Израчуна површину и 

запремину 

купекористећи се 

општим обрасцима за Р 

и V, ако су сви подаци 

непосредно дати. 

▪ Црта мрежу купе са 

датим подацима 

▪ Рачуна површину и 

запремину када су 

основни 

елементи непосредно 

дати 

▪ Црта мрежу 

једнакостраничне купе 

▪ 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 

запремину сложених 

тела која настају 

ротацијом правоуглог 

трапеза, једнакокраког 

трапеза, ромба, 

правилног шестоугла, 

правоуглог троугла око 

хипотенузе 

▪ примењује Питагорину 

теорему на троугао чији 

је угао дат 

(30°, 45°, 60°) 

▪ рачуна и процењује 

површину и запремину 

купе у задацима из 

реалног живота 

▪ рачуна и процењује 

површину и запремину 

сложених тела 

▪ Креира проблем са 

реалним контестом, за 

чије решавање се 

користе Р и V купа 



 

 

 

 

 

Лопта 

▪ Уочава модел лопте у 

реалним ситуацијама, 

▪ Наводи 

основне елементе лопте 

▪ 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 

▪ рачуна и процењује 

површину и запремину 

лопте у задацима из 

реалног живота 

▪ рачуна и процењује 

површину и запремину 

сложених тела 

▪ креира проблем са 

реалним контестом, за 

чије решавање се 

користе Р и Vлопте 

 

 

 

 

 

  



Критеријуми и елементи оцењивања у настави историје 

 

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

формативно и сумативно. 

Формативно оцењивање подразумева: редовно праћење и процену напредовања у 

остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа, односно ангажовања ученика 

на сваком часу, мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, израду домаћих 

задатака, израду задатака на самом часу. 

Критеријум је следећи:  

-Недовољан успех - ученик не записује, нема прибор, не ради домаће задатке и 

уопште није активан на часу. 

-Довољан успех -ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и 

домаћи и ретко кад је активан на часу, али записује оно што се од њега очекује. 

-Добар успех -ученик прати наставу,скоро увек доноси прибор и домаћи, активан је 

начасу али не у континуитету; 

-Врло добар успех - ученик се труди да редовно извршава своје обавезе, доноси 

прибор идомаћи, активан је на часу. 

-Одличан успех - ученик редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаће 

задатке,изузетно је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу за 

напредовањем и стицањем знања. 

Сумативно оцењивање -У сумативно оцењивање спадају: контролни задаци, активност 

на часу, усмено одговарање.Провере знања до 15 минута се не уписују у дневник. 

Оцена из активности на часу изводи се на основу усмених одговора који се односе на 

садржаје са истог или претходног часа. 

Елементи оцењивања ученичких постигнућа из наставног предмета историја 

су:усвојеност садржаја, примена знања, активност и рад ученика на часу, израда 

презентација, паноа и учешће у пројектима. 

Писмена провера постигнућа ученика у трајању од 45 минута се најављују и 

планирају.Оцена се уписује у дневник у року од осам дана од дана провере. 

За писмене провере постигнућа бројчана оцена изводи се на основу скале изражене у 

процентима, у складу са препорукама за оцењивање: 

100-86%-одличан (5) 

85-66%-врлодобар(4) 

65-46%-добар(3) 



45-31%-довољан(2) 

30-0%-недовоља(1) 

Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, саосталности и 

ангажовања ученика: 

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

вештине,примењује знања у новим околностима, познаје узроке, последице, уочава 

битно,самостално закључује на основу датих података,критички расуђује, поседује 

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

интресовања и самоиницијативност; 

Врлодобар(4)-Ученик је у целини усвојио основна знања и део проширених 

знања,самостално образлаже садржај, лако разуме, закључује и репродукује 

чињенице, лако се писмено и усмено изражава, испољава активност на већини 

часова,самостално и уз помоћ наставника, примењује знања у новим околностима. 

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

основних историјских појмова, уме да репродукује научено, самостално извршава 

основне задатке, има тешкоће у течном изражавању, уочава битно, али приликом 

закључивања потребна је помоћ наставника. 

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

научено уз помоћ наставника, има склоност ка пасивном памћењу и механичком 

репродуковању, има тешкоћа у изражавању, испољава несналажење у самосталном 

раду,несигуран је и нејасан у излагању градива. 

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

заинтересованост за процес учења, нити напредак, не показује разумевање садржаја 

ни уз помоћ наставника, није у стању да га самостално репродукује. 

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. 

 

Стручно веће наставника историје 

 

  



 

Критеријуми и елементи оцењивања  за  наставни предмет 

БИОЛОГИЈА 

 

Актив наставника биологије: 

➢ Отилија Херубел 

➢ Драгана Девић 

➢ Љиљана Филиповић 

 

Елементи оцењивања из биологије су: 

− усвојеност образовних садржаја; 
− примена знања; 
− активност ученика. 

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу: 

 

1. Усмена провера постигнућа ученика; 

2. Писмена провера постигнућа ученика 

3. Остале активности. 

 

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. Резултати иницијалног процењивања не оцењују се и служи за планирање 

рада наставника  и даље праћење напредовања ученика. 

 

1. Усмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. Најмање по 

једна оцене треба да буде на основу усмене провере постигнућа ученика.   

Усмено испитивање се не мора најавити, па ученик треба да буде спреман за усмено 

одговарање на сваком часу. 

Ученици могу поправљати своје усмене одговоре, одговарањем целе једне или више 

области из које су добили оцену којом нису задовољни. Оцена која је првобитно 

добијена се не поништава. 

 

 

 

 

 



2. Писмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. Начини 
оцењивања: Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, задаци са означавањем, 
задаци вишеструког избора, спаривање појмова, Венов дијаграм... 
 

Бодовање теста или контролног задатка.  

Бодовање теста или контролног задатка се изражава у бодовима. Оцена се даје на основу 

освојених бодова. Оцена се уноси у дневник у року од осам дана и мора бити евидентирана у 

распореду контролних и писмених задатака у дневнику и најављена унапред ученицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Остало – обухвата пројекте, експерименте, истраживачке пројекте, практичан рад, 

активност и рад ученика на часу,групне радове,радове у пару,  наставне листиће, домаће 

задатке,  свеску и прибор за наставу итд. 

 

Пројекат - групни облик рада, рад у пару или самостални рад 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, у пару и индивидуалног рада у оквиру групе. 

Експерименти, истраживачки пројекти, 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). 

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. Ученик се оцењује на основу: - излагања 

и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, графикони, табеле, 

постери...) - писање есеја - учешће у дебати и  дискусији - учешће на општинском, окружном 

или републичком такмичењу (пласман на општинско, прва три места на општинском и 

 

ОЦЕНА 

БОДОВИ 

ИЗРАЖЕНИ У 

ПРОЦЕНТИМ

А 

ОБРАЗОВНИ 

НИВО 

1   0% - 30%  
 

 

2 31%-50% Основни ниво 

3 51% - 69% Средњи ниво 

4 70% - 85% Средњи ниво 

5 86% - 100% Напредни ниво 



окружном такмичењу и пласман на републичко даје се оцена одличан (5)) - учешће на 

националним и међународним такмичењима - учешће у различитим облицима групног рада - 

збирка одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са програмом биологије... 

Наставни листићи- индивидуални, рад у пару или групни рад. 

Домаћи задатак - наставник вреднује домаћи задатак својим потписом или у евиденционом 

картону. Плусеви се сакупљају целе године.  

Рад на часу- подразумева ученикову пажњу, праћење (слушање наставника или ученика док 

излажу), једном речју активно учествовање у наставном процесу. За активност на часу ученик 

може добити плус  . Овде се могу добити и минуси за непажњу и непраћење на часу . 

Школска свеска из биологије - наставник прегледа: садржај свеске, уредност, цртеже, 

додатне текстове... 

 

 ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 

 

Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих 

појединачних оцена (најмање четири оцене током полугодишта) које су унете у дневник од 

почетка школске године. Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене 

уписане у дневник, добијене било којом техником  провере знања. Као почетно полазиште код 

закључивања оцене узима се у обзир аритметичка средина оцена из елемената оцењивања. 

Осим аритметичке средине, у закључну оцену улазе све белешке праћења рада ученика. То 

подразумева описно праћење ученика у наставничкој свесци (ученички портфолио) као што 

су: различите способности ученика, марљивост и залагање, однос према раду, однос према 

наставнику и осталим ученицима, школској имовини, животној средини у окружењу школе, 

напредовање или назадовање у раду, уредност, интерес за предмет и слично.  

Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке 

средине на крају другог полугодишта, већ оцене које су уписане у електронски дневник 

током оба полугодишта. 

 

  

 ВРЕДНОВАЊЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

➢ 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. 

➢ Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 3, 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. 

 

 

 



Теме у наставном предмету биологија су: 

1. Наслеђивање и еволуција 

2. Јединство грађе и функције 

3. Порекло и разноврсност живота 

4. Живот у екосистему 

5. Човек и здравље 

 

 

 

 

Критеријуми оцењивања: 

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 актуализује 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. 

   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. 

 

 

 

 



Наставни предмет: ГЕОГРАФИЈА 

 

 

У току школске године,ученик се из предмета географија оцењује најмање два пута у току 

полугодишта у петом разреду,а најмање четири пута у шестом,седмом и осмом разреду.Ученик се 

оцењује сумативно и формативно.Све оцене,наставник уноси у педагошку свеску,оцене се 

преносе у дневник. 

Оцењивање се изводи усмено и писмено.Усмено одговарање углавном је пред географском 

картом,представља усмену проверу постигнућа ученика.Обавља се у оба полугодишта.Писмена 

провера такође се обавља у оба полугодишта и представља писмену проверу постигнућа ученика, 

која подразумева и рад на немој карти.Оцена је јавна,образложена,са препорукама за даљи 

рад.Ученик може бити оцењен током сваког часа. Активност ученика на часу, прати се у 

континуитету током године.Оцена је формативна и бележи се у педагошку свеску.Формативна 

оцена се изводи и током представљања ученичких презентација,паноа,изложбених радова,учешће 

на такмичењу, рад на пројекту, групни рад, домаћи задаци. 

Иницијални тест изводи се на почетку школске године,представља постигнуће ученика у 

претходној школској години, из одређених области. Резултати иницијалног теста се не оцењују и 

представљају план наставника за даљи рад, као и праћење напредовања ученика. 

Бројчане оцене ученика петог,шестог,седмог и осмог разреда,представљају обим знања и 

постигнућа ученика, тако да се оцењују за : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 Назив наставне 

теме 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) 
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К
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Е
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А
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А
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И
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Н
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-Ученик 

самостално изводи 

закључке  о 

природи и 

друштву са 

географијом као 

науком 

-повезује и 

објашњава слојеве 

географског 

омотача Земље 

-самостално 

анализира 

негативне утицаје 

на животну 

средину и очување 

животне средине 

-изводи закључке 

о значају 

географије за 

свакодневни живот 

човека 

-повезује 

исамостално 

објашњава 

распоред небеских 

тела и законитости 

у Сунчевом 

систему 

-Ученик описује 

природне и 

друштвене одлике 

континената 

-повезује и 

препознаје стране 

света на 

географској карти и 

простору 

-повезује и описује 

распоред небеских 

тела у Сунчевом 

систему 

-објашњава појмове 

Васиона,галаксија,

Сунчев 

систем,Земља 

-објашњава и 

одређује положај 

Месеца у односу 

на Земљу 

-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 

-одређује 

негативне 

утицаје на 

животну 

средину 

-Ученик именује 

Земљине сфере 

-именује небеска 

тела у Сунчевом 

систему 

- препознаје појаве 

и процесе везане 

за кретања Земље 

-уочава Месечеве 

мене 

-именује појам 

географије као 

науке 

-наводи негативне 

утицаје човека на 

животну средину 

-именује 

континент е и 

океане 



 

2. 
П

Л
А

Н
Е

Т
А

 
З

Е
М

Љ
А

 
-Ученик -Ученик описује -Ученик одређује -Ученик именује 

 самостално природне и распоред небеских слојеве Земљиног 

 објашњава облик и друштвене одлике тела у омотача и опише 

 структуру Земље континената Сунчевом систему облик Земље 

 -самостално -повезује и -одређује стране -именује Земљина 

 објасни деловање препознаје стране света у простору кретања 

 Земљине теже на света на географској на геогарфској -препознаје смер 

 географски омотач карти и простору карти ротације са 

 -самостално -повезује и описује -препознаје појаве смером кретања 

 повезује чињенице утицај спољашњих и процесе везане Земље 

 ,објекте и појаве сила Земље на за кретање Земље -именује Земљине 

 представљени географски простор -дефинише и сфере 

 моделом.слико м -објашњава утицај препознаје -именује елементе 

 или графиком природних и појмове реке 

 -разликује и друштвених фактора географског -наведе својства 

 објасни Земљина на развој и омотача Земље морске воде 

 кретања размештај -препознаје и -препознаје 

 -закључује становништва објашњава утицај климатске типове 

 физичко -објашњава и спољашњих сила -помоћу карте 

 географске одређује распоред на географски именује типове 

 законитости у копна и воде на омотач Земље климе 

 географском Земљи -препознаје -наведе примере за 

 омотачу -повезује географске димензије Земљеи заштиту живог 

 -објашњава утицај чињенице,појаве и последице света на Земљи 

 спољашњих сила процесе у Земљиног облика  

 Земље на географском   

 географски омотач омотачу   



ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 Назив 

наставне 

теме 

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

1. 

К
А

Р
Т

О
Г

Р
А

Ф
И

А
 

-Ученик самостално 

изводи закључке 

оприроди 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 

-Ученик описује 

физичко 

географске и 

друштвено 

географске 

појаве и процесе 

-Ученик одређује 

распоред 

географских и 

математичких 

елемената карте 

-Ученик именује 

стране света на 

географској 

карти 

  -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 

-одређује стране 

света у простору на 

геогарфској карти 

-препознаје опште 

географске и 

тематске карте 

-дефинише и 

препознаје начине 

оријентације у 

простору 

-чита опште 

географске 

итематске карте 

-именује 

географске и 

математичке 

елементе карте 

-препознаје 

начине 

оријентације на 

карти 

-чита општегеогра 

фске карте уз 

помоћ наставника 

-именује појмове 

картографије и 

карте 

-наводи 

географске објекте 

уз помоћ 

наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Назив 
наставне теме 

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

2. 

С
Т

А
Н

О
В

Н
И
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Н

А
С

Е
Љ
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Ученик 

самостално 

успоставља везе 

између физичко 

географских и 

друштвено 

географских 

објеката,појава и 

процеса 

-самостално 

анализира,чита и 

тумачи географске и 

тематске карте 

-помоћу географске 

карте оријентише се у 

простору 

-објашњава и 

анализира компоненте 

популационе 

динамике и њихов 

утицај на формирање 

укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима 

Србије,Европе и света 

-закључује и доводи у 

везу размештај 

светског 

становништва са 

природним 

карактеристи кама 

простора 

-Ученик логички -Ученик описује -Ученик 

 описује природне опште географскe препознаје 

 и друштвене 

одлике 

континената 

-повезује и 

препознаје стране 

света на 

географској карти и 

простору 

-објашњава утицај 

природних и 

друштвених фактор 

на развој и 

размештај 

становништва 

-објашњава 

континуиране 

процесе у развоју 

насеља и даје 

примере у 

Србији,Европи и 

свету 

-анализира 

различита обележја 

светског 

становништва и 

развија свест о 

солидарности 

између припадника 

различитих 

социјалних,етни 

чких и 

културних група 

 и тематске 

карте 

-чита 

општегеографскетемат

ске карте 

-одређује размештај 

светског 

становништва са 

природним 

карактеристика ма 

простора 

-анализира различита 

обележја светског 

становништва и 

развија свест о 

солидарности између 

припадника 

различитих 

социјалних,етничких и 

културних група 

-описује процесе у 

развоју насеља 

-одређује типове 

насеља и урбане и

 руралне 

процесе 

Природне и 

друштвене 

одлике континената 

 препознаје стране 

света на географској 

карти и 

простору 

-чита општегеогра 

фске карте уз помоћ 

наставника 

-препознаје процесе 

у развоју насеља 

-именује типове 

насеља и 

урбане и руралне 

процесе 

-уз помоћ 

географске карте 

именује разлике 

урбаних и 

руралних насеља 

-разликује 

структуре 

становништв, а 

и врсте миграција-

анализира процес 

развоја насеља уз 

помоћ наставника 

 

  



3. 
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В

А
  
И

  И
Н

Т
Е

Г
Р

А
Ц

И
 О

Н
И

 

П
Р

О
Ц

Е
С

И
 

-Ученик 

објашњава и 

анализира 

компоненте 

популационе 

динамике и 

њихов утицај на 

формирање 

укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима 

Србије,Европе и 

света 

-закључује и 

доводи у везу 

размештај 

светског 

становништва са 

природним 

карактеристи 

кама простора 

-доводи у везу 

размештај 

привредних 

објеката и 

квалитет животне 

средине 

-вреднује 

алтернативе за 

одрживи развој у 

својој животној 

средини 

-самостално 

објасни процесе 

који су довели до 

формирања 

савремене 

политичко 

географске карте 

света 

-Ученик 

објашњава утицај 

природних и 

друштвених 

фактора на 

развој и 

размештај 

становништва 

-објашњава 

континуиране 

процесе у развоју 

насеља и даје 

примере у 

Србији,Европи и 

свету 

-анализира 

различита 

обележја светског 

становништва и 

развија свест о 

солидарности 

између 

припадника 

различитих 

социјалних,етни 

чких и 

културних група 

-објасни 

политичко 

географску 

структуру 

државе 

-представи 

процесе који су 

довели до 

формирања 

савремене 

политичко 

географске карте 

света 

-Ученик 

анализира 

различита 

обележја светског 

становништва и 

развија свест о 

солидарности 

између 

припадника 

различитих 

социјалних,етни 

чких и 

културних група 

-описује процесе 

у развоју насеља 

-одређује типове 

насеља и урбане 

ируралне процесе 

-одређује 

размештај 

светског 

становништва са 

природним 

карактеристика 

ма простора 

-описује 

политичко 

географску 

структуру 

државе 

-одређује 

размештај 

објеката и 

квалитет животне 

средине 

-Ученик 

препознаје 

процесе у 

развоју насеља 

-именује типове 

насеља и 

урбане и руралне 

процесе 

-уз помоћ 

географске карте 

именује разлике 

урбаних и 

руралних насеља 

-разликује 

структуре 

становништв а 

и врсте 

миграција 

-анализира 

процес развоја 

насеља уз 

помоћ 

наставника 

-именује 

политичко 

географску 

структуру 

државе 

-одређује 

размештај 

објеката и 

квалитет животне 

средине 

уз помоћ 

наставника 

-разликује 

географску 

структуру 

државе 



 

4. 
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Р
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И
ЈА
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В
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О
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-Ученик 

самостално 

објасни 

политичко 

географску 

структуру 

државе 

-објашњава и 

анализира 

компоненте 

популационе 

динамике и њихов 

утицај на 

формирање 

укупних 

демографских 

потенцијала на 

примерима 

Србије,Европе и 

света 

-самостално објасни 

процесе који су 

довели до 

формирања 

савремене 

политичко 

географске карте 

света 

-објасни и 

анализира како се 

издвајају 

географске регије 

-илуструје и 

анализира уз помоћ 

карте најважније 

географске 

објекте,појаве и 

процесе на простору 

Европе 

-Ученик 

објашњава утицај 

природних и 

друштвених 

фактора на 

развој и 

размештај 

становништва 

-анализира 

различита 

обележја 

становништва 

Европе и развија 

свест о 

солидарности 

између 

припадника 

различитих 

социјалних,етни 

чких и 

културних група 

Европе 

-представи 

процесе који су 

довели до 

формирања 

савремене 

политичко 

географске карте 

Европе 

-објасни 

политичко 

географску 

структуру 

државе 

-објасни како се 

издвајају 

географске регије 

Европе 

-Ученик 

анализира 

различита 

обележја 

светског 

становништва и 

развија свест о 

солидарности 

између 

припадника 

различитих 

социјалних,етни 

чких и културних 

група 

-одређује 

размештај 

становништва 

Европе са 

природним 

карактеристика 

ма простора 

-описује 

политичко 

географску 

структуру 

држава Европе 

-одређује 

размештај 

објеката и 

квалитет 

животне средине 

-уз помоћ карте 

одређује 

географске 

регије 

-Ученик именује 

политичко 

географску 

структуру 

државе 

-одређује 

размештај 

објеката и 

квалитет животне 

средине уз помоћ 

наставника 

-разликује 

географску 

структуру 

државе 

-именује 

политичко 

географску 

структуру 

држава 

Европе 

-именује 

географске 

регије Европе 

-препознаје 

најважније 

географске 

објекте,појав е и 

процесе на 

простору Европе 

-уз помоћ 

наставника 

наводи географске 

регије Европе на 

карти 



СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 Назив 

наставне теме 

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

1. 
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Т
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Р
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Т
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-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 

-Ученик описује 

физичко географске и 

друштвено географске 

појаве 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 

-уочава проблеме на 

нивоу стваралачког 

мишљења 

- закључује и указује 

на узроке и 

последице кретања 

становништва 

-самостално тумачи и 

израђује тематске 

карте 

-Ученик одређује 

распоред 

географских и 

математичких 

елемената карте 

-одређује стране 

света у простору 

на геогарфској 

карти 

-препознаје 

општегеограф ске и 

тематске карте 

-дефинише и 

препознаје начине 

оријентације у 

простору 

-чита општегеограф 

ске и тематске карте 

 илуструје на немој 

карти 

света најважније 

физичко географске 

и друштвено 

географске објекте 

уз помоћ наставника 

одређујеи издваја 

макро и микро  

облике рељефа 

континената 

описује утицај 

-Ученик именује 

стране света на 

географској карти 

-именује географске 

и математичке 

елементе карте 

-препознаје начине 

оријентације на 

карти 

-чита општегеограф 

ске карте уз помоћ 

наставника 

-именује појмове 

картографије и 

карте 

-наводи географске 

објекте уз помоћ 

наставника 

-препознаје 

проблеме на нивоу 

стваралачког 

мишљења 

- именује узроке и 

последице кретања 

становништва 

-препознаје 

тематске карте 



 

  физичко географске 

и друштвено 

географске објекте 

 

-лако и 

самостално издваја 

макро и микро 

облике рељефа 

континената 

 

-решава  и 

анализира утицај 

географске 

ширине,рељефа,о 

дноса копна и 

мора,морских струја 

на обликовање 

макро 

рељефа континената 

-критички расуђује 

о 

бројном стању 

становништва света 

 

-решава проблеме 

на нивоу 

стваралачког 

мишљења 

-логички закључује 

и указује на узроке 

и 

последице кретања 

становништва 

 

-самостално тумачи 

и израђује тематске 

карте 

света 

-уочава примере 

позитивног утицаја 

човека на животну 

средину 

-истражује утицај 

Европске уније на 

демографске,екон 

омске  и 

политичке процесе 

у свету 

-самостално 

објашњава 

света 

-уочава примере 

позитивног утицаја 

човека на животну 

средину 

-истражује  утицај 

Европске уније на 

демографске,екон 

омске   и 

политичке процесе у 

свету 

објашњава настанак 

пустиња 

самостално проналази 

на 

географској карти 

света државе 

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 

 илуструје на немој 

карти 

света најважније 

физичко географске 

и друштвено 

географске објекте 

описује и издваја 

макро и микро 

облике рељефа 

континената 

географске 

ширине,рељефа,о 

дноса копна и 

мора,морских струја 

на обликовање 

макро 

рељефа континената 

-описује распоред и 

бројно стање 

становништва света 

-издваја и уочава 

миграције 

становништва 

појединих регија 

света 

-уочава економске 

односе држава 

-разуме распоред 

климатских,реље 

фних 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 

-тумачи тематске 

карте света 

-уочава примере 

позитивног утицаја 

човека на животну 

средину 

-одређује утицај 

Европске уније на 

демографске,екон 

омске  и 

политичке процесе 

у свету 

објашњава 

света 

-наводи примере 

позитивног утицаја 

човека на животну 

средину 

-именује утицај 

Европске уније на 

демографске,екон 

омске  и 

политичке процесе 

у свету 

препознаје настанак 

пустиња уз 

помоћ 

наставника 

проналази на 

географској карти 

света државе уз 

помоћ наставника 

-препознаје 

географске и 

тематске карте 

-помоћу географске 

карте оријентише се 

у простору 

одређујеи издваја 

макро и микро  

облике рељефа 

континената 

- 

препознајеутицај 

географске 

ширине,рељефа,о 

дноса копна и 

мора,морских струја 

на обликовање 

макро 

рељефа континената 

-наводи распоред и 

бројно стање 

становништва света 

-издваја миграције 

становништва 

појединих регија 

света 

-уочава 



 

  настанак пустиња 

-лако и 

самостално 

проналази на 

географској карти 

света државе 

- анализира утицај 

географске 

ширине,рељефа,о 

дноса копна и 

мора,морских струја 

на обликовање макро 

рељефа континената 

-описује распоред и 

бројно стање 

становништва света 

 

-критички анализира 

миграције 

становништва 

појединих регија 

света 

 

-уочава економске 

односе држава 

-разуме распоред 

климатских,реље 

фних целина на 

географској карти 

-илуструје физичко 

географске објекте на 

немој карти 

настанак пустиња 

- проналази на 

географској карти 

света државе уз 

помоћ наставника 

-чита географске и 

тематске карте 

-помоћу географске 

карте оријентише се 

у простору 

економске односе 

држава 

-именује распоред 

климатских,реље 

фних целина на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСМИ РАЗРЕД 

 
Назив 

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

1. 
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-Ученик самостално 

анализира тематске 

карте и статистичке 

податке везане за 

наставну тему и 

графички их приказује 

-лако и логички 

одређује географски 

положај Србије и 

доводи га у везу са 

историјско 

географским развојем 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаног за 

граничне прелазе 

 

-самостално 

анализира физичко 

географске и 

друштвено географске 

карактеристике 

граница 

 

-логички закључује 

 узроцима  и 

последицама 

геотектонских 

процеса на територији 

Србије 

-уочава облике 

рељефа на територији 

Србије 

-доводи у везу 

распрострањеност 

биљног и 

животињског света и 

физичко географске 

одлике Србије 

-самостално илуструје 

физичко географске 

одлике рељефа на 

немој карти Србије 

-логички повезује 

распоред 

хидрографије на 

територији Србије 

Ученик илуструје 

физичко географске 

одлике рељефа на 

немој карти Србије 

повезује распоред 

хидрографије на 

територији Србије 

самостално 

анализира тематске 

карте и статистичке 

податке везане за 

наставну тему и 

графички их 

приказује 

-лако одређује 

географски положај 

Србије и доводи га у 

везу са историјско 

географским развојем 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаног за 

граничне прелазе 

- анализира 

физичко географске 

и друштвено 

географске 

карактеристике 

граница 

- закључује о 

узроцима и 

последицама 

геотектонских 

процеса на 

територији Србије 

-уочава облике 

рељефа на 

територији Србије 

-доводи у везу 

распрострањеност 

биљног и 

животињског света и 

физичко 

географске одлике 

Србије 

Ученик препознаје 

узроке и 

последице 

геотектонских 

процеса на 

територији Србије 

- Ученик илуструје 

физичко географске 

одлике рељефа на 

немој 

карти Србије уз 

помоћ наставника 

описује распоред 

хидрографије на 

територији Србије 

анализира тематске 

карте и статистичке 

податке везане за 

наставну тему и 

графичкиих 

приказује 

-одређује 

географски положај 

Србије и доводи га у 

везу са историјско 

географским 

развојем 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаног за 

граничне прелазе 

-описује облике 

рељефа на 

територији Србије 

-доводи у везу 

распрострањеност 

биљног и 

животињског света 

и физичко 

географске одлике 

Србије 

-Ученик наводи 

распрострањеност 

биљног и 

животињског света 

и физичко 

географске одлике 

Србије 

-препознаје физичко 

географске и 

друштвено 

географске 

карактеристике 

граница 

-именује узроке и 

последице 

геотектонских 

процеса на 

територији Србије 

-препознаје облике 

рељефа на 

територији Србије 

-анализира тематске 

карте и статистичке 

податке везане за 

наставну тему и 

графички их 

приказује уз помоћ 

наставника 

 

-одређује 

географски положај 

Србије и доводи га у 

везу са историјско 

географским 

развојем уз помоћ 

наставника 

 

- наводи распоред 

хидрографије на 

територији Србије 

 

-именује и 

препознаје физичко 

географске облике 

на карти Србије уз 

помоћ наставника 
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-Ученик 

самостално 

- Ученик 

закључује и 

-Ученик анализира 

тематске карте и 

-Ученик 

препознаје 

 
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 

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 

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 

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 
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-Ученик описује 

репрезентативне 

објекте природне и 

културне баштине и 

означава их на 

карти 

-процењује важност 

очувања 

природне и културне 

баштине 

Србије 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта у завичају 

-логички класификује 

облике рељефа у 

завичају 

 

-самостално 

анализира утицај 

климатских фактора 

и климатских 

елемената на климу 

завичаја 

-уочава начине 

коришћења вода у 

завичају 

-самостално 

објашњава 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

-логички закључује 

утицај 

историјских  и 

савремених миграција 

на размештај Срба у 

свету 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаних за 

Србе ван 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 

завичаја 

-анализира 

репрезентативне 

објекте природне и 

културне баштине и 

означава их на карти 

-логички анализира 

утицај климатских 

фактора 

и климатских 

елемената 

на 

климу завичаја 

-уочава начине 

коришћења вода у 

завичају 

-објашњава 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

- закључује утицај 

историјских и 

савремених миграција 

на размештај Срба у 

свету 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаних за 

Србе ван Србије 

-Ученик уз помоћ 

карте приказује 

етничку припадност 

становништва 

-илуструје распоред 

становништва 

Србије на немој 

карти 

- анализира утицај 

климатских фактора  

и 

климатских 

елемената на климу 

завичаја 

-уочава начине 

коришћења вода у 

завичају 

-описује 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

- одређује утицај 

историјских 

и савремених 

миграција на 

размештај Срба у 

свету 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаних за 

Србе ван Србије 

-анализира тематске 

карте и статистичке 

податке везане за 

наставну тему и 

графички их 

приказује уз помоћ 

наставника 

-објашњава 

популациону 

динамику Србије 

-наводи утицај 

популационе 

динамике  на 

структуре 

становништва 

завичаја 

-Ученик 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 

- препознаје утицај 

климатских фактора 

и климатских 

елемената на климу 

завичаја 

-наводи начине 

коришћења вода у 

завичају 

-именује 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

-препознаје утицај 

историјских  и 

савремених 

миграција на 

размештај Срба у 

свету 

-именује утицај 

популационе 

динамике  на 

структуре 

становништва 

завичаја 



 

 

  Србије 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта у завичају 

-логички 

класификује облике 

рељефа у завичају 

 

-самостално 

анализира утицај 

климатских фактора 

и климатских 

елемената на климу 

завичаја 

-уочава начине 

коришћења вода у 

завичају 

-самостално 

објашњава 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

-логички закључује 

утицај 

историјских  и 

савремених 

миграција на 

размештај Срба у 

свету 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаних за 

Србе ван Србије 

популациону 

динамику Србије 

-изводи закључке о 

утицају популационе 

динамике на 

структуре 

становништва 

завичаја 

-анализира 

репрезентативне 

објекте природне и 

културне баштине и 

означава их на карти 

-логички анализира 

утицај климатских 

фактора 

и климатских 

елемената 

на 

климу завичаја 

-уочава начине 

коришћења вода у 

завичају 

-објашњава 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

- закључује утицај 

историјских и 

савремених миграција 

на размештај Срба у 

свету 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаних за 

Србе ван Србије 

- анализира утицај 

климатских фактора  

и 

климатских 

елемената на климу 

завичаја 

-уочава начине 

коришћења вода у 

завичају 

-описује 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

- одређује утицај 

историјских 

и савремених 

миграција на 

размештај Срба у 

свету 

-учествује у 

предлагању и 

реализацији 

истраживачког 

пројекта везаних за 

Србе ван Србије 

-анализира тематске 

карте и статистичке 

податке везане за 

наставну тему и 

графички их 

приказује уз помоћ 

наставника 

-објашњава 

популациону 

динамику Србије 

-наводи утицај 

популационе 

динамике  на 

структуре 

становништва 

завичаја 

наставника 

приказује етничку 

припадност 

становништва 

-препознаје утицај 

природних  и 

друштвених 

фактора  на 

настанак,развој  и 

трансформацију 

насеља у нашој 

земљи 

- препознаје утицај 

климатских фактора 

и климатских 

елемената на климу 

завичаја 

-наводи начине 

коришћења вода у 

завичају 

-именује 

популациону 

политику 

становништва 

завичаја 

-препознаје утицај 

историјских  и 

савремених 

миграција на 

размештај Срба у 

свету 

-именује утицај 

популационе 

динамике  на 

структуре 

становништва 

завичаја 

 

 

 

 



Оцену недовољан (1)добија ученик који није усвојио основна знања из области и 

програма географије за пети,шести,седми и осми разред 

Закључна оцена изводи се као аритметичка средина појединачних оцена у 

току школске године.Оцена може бити већа од аритметичке средине,уколико се 

процени да је залагање ученика више него што оцене показују,како би оцена 

деловала као мотивација ученика за даљи рад. 

 

Ученик коме је услед , 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. 

Ученик који се образује по ИОП-у оцењује се на начин и према 

исходима планираним ИОП-ом, а у складу са посебним законом: 

-оцену одличан (5) добија ученик који остварује значајан напредак у 
савладавању захтева који су предвиђени ИОП, уз висок степен 
ангажовања,самостално. 
 

-оцену врло добар (4) добија ученик који остварује значајан напредак у 
савладавању захтева који су одређени ИОП, уз висок степен 
ангажовања; 
 

оцену добар (3) добија ученик који остварује напредак у савладавању 
захтева који су одређени ИОП, уз помоћ наставника; 
 

оцену довољан (2) добија ученик који остварује минималан напредак у 
савладавању захтева који су одређени ИОП, 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, ученику који стиче образовање и васпитање по 

индивидуалном образовном плану 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. 

 

  



Критеријуми и елементи оцењивања у настави 

физике 

  

 

Стручно веће природних наука, наставници физике 

 

Ученици од шестог до осмог разреда се из физике оцењују на три начина:  

1. писмено,  

2. усмено,  

3. на основу активности на часу. 

 

Усмено одговарање 

 

Ученици увек треба да буду припремљени за усмени одговор. Могу бити испитивани 

сваког часа, с тим што имају право једном у току полугодишта на извињење и то пре 

почетка часа, уколико процене да нису спремни за одговарање. Извињење се не може 

искористити када наставник прозове ученика, већ искључиво пре. Оцена се уписује у 

дневник. Ученици могу поправљати своје усмене одговоре.  

 

Контролне вежбе 

 

Контролне вежбе изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити истакнут на 

сајту школе. Оцена се уписује у дневник. 

У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе: 

 

оцена проценат образовниниво образовниниво 

1 0-29%   

2 30%-49% основниниво препознавање 

3 50%-69% средњиниво репродукција 

4 70%-85% средњиниво разумевање 

5 86%-100% напредниниво примена 

 

 



Активност ученика 

 

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

нове лекције, израда домаћих задатака, рад лабораторијских вежби, кратки пројекти, 

петнаестоминутне провере, израда цртежа и презентација. Настваник сваки час прати активности 

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

оцењује ученика. Целокупна активност ученика може бити изражeна сумативном оценом у 

дневнику. 

 

Петнаестоминутне провере 

Овакав вид провере не мора бити унапред најављен. Служи као повратна информација ученику 

и наставнику о постигнућу ученика, утиче на оцену из активности и може се узети у обзир 

приликом утврђивања закључне оцене.   

 

Школска свеска 

Наставник може да оцени радну свеску ученика на крају полугодишта/школске године. 

Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, цртеже, додатне текстове... 

 

Критеријуми за вредновање групног рада 

 

Групнирад Елементи процене задатка са показатељима 

Нивопостигнућа Рад у групи Познавање 

тематике 

Размена, 

повезивање и 

примена идеја 

комплетно Ученик сарађује са 

члановима групе, 

уважава њихове 

потребе како би се 

задатак што 

успешније обавио. 

Ученик поседује знања, 

активно подстиче 

размену идеја и знања 

са члановима групе и 

уважава њихове идеје. 

Ученик размењује идеје 

са другима и примењује 

идеје за решавање 

задатка. 

делимично Ученику је потребна 

помоћ како би 

сарађивао са 

члановима групе. 

Ученик поседује 

извесна знања и мало 

суделује у размени 

идеја. 

Ученику је потребна 

помоћ у примени идеја у 

решавању задатка 

ништа Ученик је неуспешан 

кад ради у групи. 

Ученик омаловажава 

мишљење осталих 

чланова у тиму. 

Ученик не доприноси 

заједничком раду. 

 

 

 

 



 

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

одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност трансформације знања и 

примене у новим ситуацијама; лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи 

закључке који се заснивају на подацима; решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у 

потпуности критички рaсуђуje; показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен 

активности и ангажовања. 

врло добар (4) добија ученик који у великој мери показује способност примене знања и лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се заснивају на подацима; 

решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje; 

показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. 

добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе информација у 

новим ситуацијама; у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; већим делом 

самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава 

поједине проблеме; у довољној мери критички рaсуђуje; показује делимични степен активности 

и ангажовања. 

довољан (2) добија ученик који знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну 

примену; у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку 

наставника изводи закључке који се заснивају на подацима; понекад је самосталан у решавању 

проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje; показује мањи степен активности и 

ангажовања. 

недовољан (1) добија ученик који знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не 

показује способност репродукције и примене; не изводи закључке који се заснивају на подацима; 

критички не рaсуђуje; не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање. 

• Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих појединачних 

оцена (*најмање четири оцене током полугодишта) које су унете у дневник од почетка школске 

године. 

Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене 

било којом техником провере знања. 

Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине 

на крају другог полугодишта. 

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. 

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из физике: 

Оцена одличан (5) 

❖ Ученик примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим 

ситуацијама; 
❖ Самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске 

целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и ставова; 
❖ Бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података 
❖ Формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке; 
❖ Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и примењене 

поступке; 



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

и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију и начин презентације 

различитим контекстима; 
❖ Самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану процедуру, захтеве 

безбедности и очувања околине, показује иницијативу и прилагођава извођење, начин рада и 

средства новим ситуацијама; 
❖ Доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу задатака; уважава 

мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији њихових задатака, посебно у 

ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је на заједнички циљ групног рада и преузима 

одговорност за реализацију продуката у задатом временском оквиру; 
❖ Утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне и 

дугорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 
❖ Континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења, 

уважава препоруке за напредовање и реализује их. 
❖ Ученик репродукује градиво, разуме, надограђује стечена знања. 
❖ Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, решава и сложене проблеме и 

задатке. Одлично познаје физичке појаве, изводи закључке на основу физичких појава које је 

видео или замислио, повезује податке са графика и других визуелизација, корелише стечена 

знања са садржајима других предмета. 
❖ Може преносити своја знања другима и сигурно и јасно излаже сопствене ставове о 

проблематици. 

 

❖ Оцена врлодобар (4) 

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

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

и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију задатим 

контекстима; 
❖ Самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури, бира 

прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 
❖ Планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке имајући 

на уму планиране заједничке продукте групног рада; 
❖ Планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и одређује 

потребно време и ресурсе; 
❖ Континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

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

примере и самостално решава проблеме и задатке. Познаје ознаке физичких величина, 

повезује задате податке, ретко не може да реши сложене проблеме и задатке, није самосталан 

у решавању најтежих задатака. 
❖ Приликом израде рачунских задатака сналази се и решава и задатке који су сасвим нови, уз 

повезивање свих стечених знања из свих школских предмета., коришћењем већ виђених и 

решених задатака. 

❖ Оцена добар (3) 

❖ Разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих; 
❖ Разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом критеријуму; 
❖ Уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао до њих; 



❖ Бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских ситуација у 

познатом контексту; 
❖ Уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин (усмено, 

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

прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 
❖ Извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и планираном 

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

делимично их реализује. 
❖ Ученик репродукује и разуме основне физичке појмове, разуме садржај, али је површан у 

његовој примени. 
❖ Садржај може образложити користећи задате примере, али уз интервенцију наставника. 
❖ Познаје основне физичке формуле, самостално решава задатке средње тежине, и проблеме. 
❖ Уме да реши рачунске задатке који су слични задацима рађеним на редовној настави. 
❖ Понекад греши приликом самосталног решавања сложених проблема или задатака. 
❖ Повезује податке приказане графицима, сликама или таблицама и интерпретира их 

самостално. 
❖ Јасно излаже садржаје али је нејасан у аргументацији. 

 

❖ Оцена довољан (2) 

❖ Познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 
❖ Усвојиојеодговарајућутерминологију; 
❖ Закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером; 
❖ Способан је да се определи и искаже став; 
❖ Примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних проблемских 

ситуација у познатом контексту; 
❖ Уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног захтева 

и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, и др.), укључујући и 

коришћење информационих технологија; 
❖ Уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, 

користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и околине; 
❖ Извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова групе; 

уважава чланове тима и различитост идеја; 
❖ Планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова и ресурса; 
❖ Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз стално праћење. 
❖ Ученик репродукује и препознаје основне појмове: pазуме садржај, али не зна да га примени 

ни образложи на непознатим задацима. 
❖ Познаје основне физичке формуле, али често греши приликом самосталног решавања чак и 

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

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

❖ Оцена недовољан (1) 

❖ Ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује заинтересованост 

за сопствени процес учења, нити напредак. 
❖ Ученик не препознаје основне физичке појмове, или их само може набројати. 
❖ Не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника и није у стању самостално да га 

репродукује. 



❖ Не може самостално да решава најпростије рачунске задатке. 
 

Образовни стандарди за крај обавезног образовањаза наставни предмет 

 

ИСКАЗИ СТАНДАРДА 

 

1. МЕХАНИКА 

 

Основниниво 

ФИ.1.1.1. Ученик/ученица зна појмове: мировање, кретање, правац и смер кретања, 

путања,пут, време, брзина, убрзање; разликује врсте кретања према облику путање и 

променибрзине; зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања; уме 

да израчунасредњу брзину, пређени пут и протекло време ако су му познате друге две 

величине. 

ФИ.1.1.2. Ученик/ученица познаје смисао Њутнових закона механике и разуме да је 

силаузрок промене брзине и деформације тела; зна како на тело делују гравитациона сила 

и силатрења и препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота; 

разликује појмовемасе, тежине и силе Земљине теже. 

ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме појам притиска и зна од чега он зависи код чврстих 

тела, утечностима и гасовима; познаје принцип спојених судова; разликује појмове рада, 

енергије иснаге; разликује облике механичке енергије и познаје основни смисао Закона 

одржањаенергије; зна основне услове равнотеже полуге и познаје њену примену код 

једноставних механизама, препознаје и описује врсте статичке равнотеже. 

 

Средњи ниво 

ФИ.2.1.1. Ученик/ученица зна физичке величине које су одређене само бројном 

вредношћу(пређени пут, време, маса, рад, енергија, снага) и оне које су дефинисане 

интензитетом,правцем и смером (брзина, убрзање, сила); разуме слагање колинеарних 

сила и уме да одредињихову резултанту. 

ФИ.2.1.2. Ученик/ученица зна основна својства силе трења, гравитационе силе, силе 

еластичности, силе потиска и разликује их у конкретним примерима у свакодневном 

животу;зна принцип рада простих машина (полуга, хидрауличне машине). 

ФИ.2.1.3. Ученик/ученица разуме појам густине; уме да одреди хидростатички 

притисак;разуме порекло и карактеристике атмосферског притисака. 

ФИ.2.1.4. Ученик/ученица решава једноставне проблеме и задатке који се односе на 

средњуи релативну брзину, равномерно и равномерно променљиво праволинијско 

кретање,Њутнове законе механике, примењује директну и обрнуту пропорционалност 

при решавањупроблема; користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности 

физичкихвеличина. 

ФИ.2.1.5. Ученик/ученица зна од којих величина и како зависе кинетичка енергија и 

гравитациона потенцијална енергија тела у близини Земље; описује трансформисање 

једногоблика енергије у други у складу са Законом одржања механичке енергије. 

 



Напредни ниво 

ФИ.3.1.1. Ученик/ученица разуме момент силе, разуме и примењује услове 

равнотежеполуге; зна које силе делују на потопљено тело и уме да објасни понашање 

тела у течности(Архимедов закон и услов пливања); разуме разлику између преношења 

притиска у чврстимтелима и у флуидима; разуме и примењује Паскалов закон. 

ФИ.3.1.2. Ученик/ученица разуме везу између енергије и рада и зна основни облик 

Законаодржања механичке енергије. 

ФИ.3.1.3. Ученик/ученица уме да решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске, 

графичке, експерименталне), анализира и презентује њихове резултате. 

 

2. ТОПЛОТНА ФИЗИКА 

 

Основни ниво 

ФИ.1.2.1. Ученик/ученица разликује основна агрегатна стања супстанце; зна да агрегатно 

стање супстанце зависи од температуре и који се прелази дешавају загревањем, а који 

хлађењем. 

ФИ.1.2.2. Ученик/ученица зна начине промене температуре тела; препознаје ситуације у 

којима долази до топлотне размене; зна да разне супстанце различито проводе топлоту и 

да 

се запремина тела мења са променом температуре. 

 

Средњи ниво 

ФИ.2.2.1. Ученик/ученица разликује појмове температуре, топлоте и унутрашње енергије 

иобјашњава примере промене унутрашње енергије вршењем рада и топлотном разменом. 

ФИ.2.2.2. Ученик/ученица познаје и описује топлотне појаве у свакодневном животу; уме 

даприкаже неке појаве једноставним огледима (топлотно ширење, проводљивост); зна 

даименује фазне прелазе; у конкретним ситуацијама уме да изабере топлотне проводнике 

илиизолаторе (према табличним подацима). 

 

Напредни ниво 

ФИ.3.2.1. Ученик/ученица зна разлику између унутрашње енергије и количине 

топлоте;разуме карактеристичне процесе који описују промене агрегатних стања. 

ФИ.3.2.2. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлотне капацитивности и уме 

дарешава проблеме и задатке који се односе на топлотну равнотежу. 

*ФИ.3.2.3. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлоте фазног прелаза и уме 

дарешава проблеме топлотне равнотеже који укључује фазне прелазе. 

 

 

 



3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

 

Основни ниво 

ФИ.1.3.1. Ученик/ученица зна врсте наелектрисања, основне начине наелектрисавања 

тела иосновна својства електростатичке силе; препознаје појаву статичког електрицитета 

усвакодневном животу; зна основна својства магнета и интеракције између магнета; 

познајепримену магнета у пракси; зна да Земља има магнетно поље и разуме принцип 

рада компаса. 

ФИ.1.3.2. Ученик/ученица разликује електричне проводнике и изолаторе у 

свакодневномживоту; зна основне елементе струјног кола и разуме улогу извора 

електричне струје; уме данацрта једноставно електрично коло; зна везу између јачине 

струје, напона и отпорностипроводника; разликује редну и паралелну везу отпорника 

(потрошача) у једноставномелектричном колу. 

ФИ.1.3.3. Ученик/ученица наводи примере примене различитих деловања електричне 

струје(магнетно, топлотно, механичко, хемијско) у свакодневном животу. 

Средњи ниво 

ФИ.2.3.1. Ученик/ученица зна да јачина поља одређује силу којом поље делује на 

наелектрисање, односно магнет; уме да графички прикаже електрично поље 

тачкастогнаелектрисања и магнетно поље праволинијског струјног проводника; разуме 

појамхомогеног поља и уме графички да прикаже хомогено електрично и магнетно поље. 

ФИ.2.3.2. Ученик/ученица разуме како интензитет силе зависи од количине 

наелектрисањатела, њиховог међусобног растојања и средине у којој се налазе и решава 

једноставнезадатке. 

ФИ.2.3.3. Ученик/ученица разуме зашто метали проводе струју и како течности и 

гасовимогу постати проводници; зна да електрична отпорност металног проводника 

зависи одњегових димензија и врсте материјала од којег је направљен и на основу тога 

уме даупоређује отпорности различитих проводника; уме да повеже отпорнике редно и 

паралелно и израчуна еквивалентну отпорност везе. 

ФИ.2.3.4. Ученик/ученица зна Омов закон за просто струјно коло; уме да повеже 

основнеелементе и мерне инструменте у струјно коло; може мерењем да утврди 

зависност јачинеструје од напона на крајевима отпорника, прикаже резултате табеларно 

и графички и одредиелектричну отпорност. 

ФИ.2.3.5. Ученик/ученица зна од чега зависи енергија и снага електричне струје, уме 

даизрачуна потрошњу електричне енергије када зна снагу потрошача и економично 

користиелектричне уређаје. 

ФИ.2.3.6. Ученик/ученица зна да магнетно поље делује силом на струјни проводник и да 

сена томе заснива рад електромотора. 

Напредни ниво 

ФИ.3.3.1. Ученик/ученица зна када се у електричном пољу врши рад; зна везу између 

радаелектричне силе и напона, као и између јачине хомогеног електричног поља и 

напона. 

ФИ.3.3.2. Ученик/ученица графички представља магнетно поље соленоида и уочава 

сличност са пољем магнетне шипке; зна да одреди правац и смер силе којом магнетно 

пољеделује на струјни проводник и израчуна њен интензитет; разуме магнетну 

интеракцијупаралелних струјних проводника. 



ФИ.3.3.3. Ученик/ученица примењује Омов закон на електрична кола са различитим 

везамаотпорника; уме да процени како се мења јачина струје у колу при промени 

другихпараметара. 

*ФИ.3.3.4. Ученик/ученица зна да се рад трансформатора, генератора и 

електромоторазаснива на електромагнетној индукцији и познаје основна својства 

наизменичне струје. 

 

4. ТАЛАСИ И ОПТИКА 

Основни ниво 

ФИ.1.4.1. Ученик/ученица разлиује основне појмове и величине којима се описују 

периодично и осцилаторно кретање: осцилатор, клатно, осцилација, амплитуда, 

период,фреквенција. 

Ф.И.1.4.2. Ученик/ученица зна основне карактеристике звука и праволинијског 

простирањасветлости; упоређује брзину звука у чврстим, течним и гасовитим срединама 

и зна да јебрзина светлости у вакууму највећа брзина у природи; упознат је са штетним 

последицамабуке и прекомерног излагања Сунчевој светлости; зна где се примењује 

ултразвук. 

ФИ.1.4.3. Ученик/ученица зна основне законе геометријске оптике и познаје 

примереодбијања и преламања светлости у свакодневном животу; може да демонстрира 

нека својствазвука и светлости једноставним огледима (резонанција звука, зависност 

висине тона оддужине ваздушног стуба, праволинијско простирање светлости, одбијање 

и преламање). 

Средњи ниво 

ФИ.2.4.1. Ученик/ученица разуме како настаје и како се преноси механички талас; зна 

везуизмеђу таласне дужине, фреквенције и брзине таласа и уме да је примени у 

решавањуједноставих задатака; разуме графички приказ таласа и уме са њега да одреди 

таласнудужину. 

ФИ.2.4.2. Ученик/ученица разуме и описује последице праволинијског простирања 

светлости; разуме одбијање и преламање светлости на равним и сферним граничним 

површима; зна да објасни формирање лика код огледала и сочива и разуме да димензије 

икарактер лика зависе од положаја предмета; зна да је бела светлост сложена; уме да 

решаваједноставне квалитативне и квантитативне задатке из геометријске оптике. 

ФИ.2.4.3. Ученик/ученица уме да објасни формирање лика код лупе. 

Напредни ниво 

ФИ.3.4.1. Ученик/ученица уме да повезује физичке величине које описују 

осцилаторнокретање (елонгација, амплитуда, период, фреквенција); разуме како се 

мењају положај ибрзина при осцилаторном кретању и уме то да повеже са Законом 

одржања енергије. 

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

његовуулогу код преламања светлости; разуме преламање светлости кроз планпаралелну 

плочу,призму и сочива; разуме појаву тоталне рефлексије и њене примене у пракси. 

ФИ.3.4.3. Ученик/ученица зна једначину сочива и уме да је примени; уме да објасни 

принцип функционисања ока као оптичког система и формирање лика код микроскопа. 



 

5. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ 

Основни ниво 

ФИ.1.5.1.Ученик/ученица зна да је супстанца изграђена од молекула, а молекули од 

атома;уме да скицира модел атома и јона (језгро, омотач) и означи протон, неутрон и 

електрон. 

ФИ.1.5.2.Ученик/ученица зна да се нуклеарни процеси користе у енергетици; зна за 

могућештетно деловање радиоактивног зрачења и за потребу за контролом и заштитом 

одрадиоактивног и електромагнетног зрачења. 

Средњи ниво 

ФИ.2.5.1.Ученик/ученица може да објасни разлику између атома и молекула; зна да 

сусвојства тела последица међумолекулских интеракција и топлотног кретања молекула. 

ФИ.2.5.2. Ученик/ученица зна да између нуклеона делују нуклеарне силе; зна шта је 

радиоактивност, може да наброји врсте зрачења и зна мере заштите. 

Напредни ниво 

ФИ.3.5.1. Ученик/ученица зна шта су изотопи и користи ознаке (A, Z) за масени и 

редниброј; зна шта је јонизација. 

ФИ.3.5.2. Ученик/ученица уме да објасни појмове фисија и фузија; зна да имају улогу 

уживоту звезда, као и у нуклеарним реакторима, и познати су му примери мирнодопске 

иратне употребе достигнућа нуклеарне физике. 

ФИ.3.5.3. Ученик/ученица зна шта су алфа, бета и гама зраци и може да напише 

једначинерадиоактивних распада (промене редног и масеног броја). 

*ФИ.3.5.4. Ученику/ученици је познат значај физике за развој нових технологија 

(суперпроводност, нанотехнологија, ласери). 

6. МЕРЕЊЕ 

Основни ниво 

ФИ.1.6.1. Ученик/ученица пореди и процењује вредности основних физичких величина 

ипримењује процедуру мерења у физици. 

ФИ.1.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и 

мернеинструменте (метарска трака, мензура, термометар, хронометар) и да одреди 

вредностнајмањег подеока скале. 

ФИ.1.6.3. Ученик/ученица зна основне мерне јединице SI и изведене мерне јединице 

забрзину, убрзање, силу, енергију, снагу, електрични напон, притисак и користи 

префиксемили и кило; уме да табеларно прикаже мерене величине са одговарајућим 

мернимјединицама. 

 

Средњи ниво 

ФИ.2.6.1. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и 

мернеинструменте: вага, динамометар и унимер; уме да одреди вредност најмањег 

подеока скале ипроцени тачност. 



ФИ.2.6.2. Ученик/ученица зна да израчуна средњу вредност мерених величина и да 

попунитабелу; зна да се за резултат мерења узима средња вредност мерења. 

ФИ.2.6.3. Ученик/ученица зна дозвољене јединице мере изван SI система: литар, 

тона,светлосна година; користи префиксе микро и мега; претвара мерне јединице 

изведенихфизичких величина km/h, kWh, mbar; разликује Келвинову и Целзијусову скалу 

и уме дапретвара јединице из једне у другу.  

 

Напредни ниво 

ФИ.3.6.1. Ученик/ученица зна везе изведених мерних јединица и основних мерних 

јединица(њутн, џул, паскал, ват, кулон, волт, тесла). 

ФИ.3.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и 

мернеинструменте: амперметар и волтметар; уме да изабере опсег и процени тачност 

мерила,изврши мерења и анализира их. 

ФИ.3.6.3. Ученик/ученица на основу описа поступка мерења утврђује његову исправност 

ипредлаже евентуалне корекције. 

ФИ.3.6.4. Ученик/ученица зна да табеларно и графички прикаже резултате мерења и да 

саграфика одреди вредност мерене величине; уме да израчуна апсолутну и релативну 

грешкудиректно мерених физичких величина и да правилно запише резултат мерења; 

анализира идискутује добијене резултате. 

 

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА 

ОШ „Прва војвођанска бригада”, Нови Сад 

школска 2022/23. година 

 

Уопштено, без обзира на предмет: 

одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност трансформације знања 

и примене у новим ситуацијама; лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално 

изводи закључке који се заснивају на подацима; решава проблеме на нивоу стваралачког 

мишљења и у потпуности критички рaсуђуje; показује изузетну самосталност уз изузетно 

висок степен активности и ангажовања. 

врло добар (4) добија ученик који у великој мери показује способност примене знања и 

лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се заснивају на 

подацима; решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери 

критички рaсуђуje; показује велику самосталност и висок степен активности и 

ангажовања. 

добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе 

информација у новим ситуацијама; у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; 

већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично 

самостално решава поједине проблеме; у довољној мери критички рaсуђуje; показује 

делимични степен активности и ангажовања.  

довољан (2) добија ученик 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 оценакоје су унете у дневник од почетка школске године. -закључна оцена 

не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене било 

којом техником провере знања,а не може бити мања од аритметичке средине свих 

појединачних оцена -закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом 

утврђивања аритметичке средине на крају другог полугодишта. 

 

 

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из хемије : 

 

Оцена одличан (5) 

 

Ученик примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим 

ситуацијама; 

Самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске 

целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и ставова; 

Бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података 

Формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке; 

Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и примењене 

поступке; 

Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију и 

начин презентације различитим контекстима; 

Самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану процедуру, 

захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и прилагођава извођење, 

начин рада и средства новим ситуацијама; 

Доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу задатака; 

уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији њихових задатака, 

посебно у ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је на заједнички циљ групног 

рада и преузима одговорност за реализацију продуката у задатом временском оквиру; 

Утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне и 

дугорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 

Континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу 

учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их; 

Ученик репродукује градиво, разуме, надограђује стечена знања; 

Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, решава и сложене проблеме и 

задатке. Одлично познаје физичке појаве, изводи закључке на основу физичких појава 

које је видео или замислио, повезује податке са графика и других визуелизација, 

корелише стечена знања са садржајима других предмета; 

Може преносити своја знања другима и сигурно и јасно излаже сопствене ставове о 

проблематици. 

 

Оцена врло добар (4) 

 

Логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и информације; 

Повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота; 

Пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума истовремено; 

Заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената; 

Уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у 

решавању нових проблемских ситауција; 

Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију 

задатим контекстима; 



Самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури, бира 

прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања здравља и 

околине; 

Планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене задатке 

имајући на уму планиране заједничке продукте групног рада; 

Планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и 

одређује потребно време и ресурсе; 

Континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке 

за напредовање и углавном их реализује. 

У стању је да надогради стечена знања. Садржај образлаже самостално, користи задате 

примере и самостално решава проблеме и задатке. Познаје ознаке физичких величина, 

повезује задате податке, ретко не може да реши сложене проблеме и задатке, није 

самосталан у решавању најтежих задатака. 

Приликом израде рачунских задатака сналази се и решава и задатке који су сасвим нови, 

уз повезивање свих стечених знања из свих школских предмета., коришћењем већ 

виђених и решених задатака. 

 

Оцена добар (3) 

 

Разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих; 

Разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом критеријуму; 

Уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао до 

њих; 

Бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских 

ситуација у познатом контексту; 

Уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући начин 

(усмено, писмено, графички, практично, и др.), укључујући коришћење информационих 

технологија; 

Самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, 

користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и 

околине; 

Извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и планираном 

динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја; 

Планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време и ресурсе; 

Показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за 

напредовање и делимично их реализује. 

Ученик репродукује и разуме основне хемијске појмове, разуме садржај, али је површан 

у његовој примени; 

Садржај може образложити користећи задате примере, али уз интервенцију наставника; 

Познаје основне хемијске формуле, самостално решава задатке средње тежине, и 

проблеме; 

Уме да реши рачунске задатке који су слични задацима рађеним на редовној настави; 

Понекад греши приликом самосталног решавања сложених проблема или задатака; 

Повезује податке приказане графицима, сликама или таблицама и интерпретира их 

самостално; 

Јасно излаже садржаје, али је нејасан у аргументацији. 

 

 

 

 

 

 

 



Оцена довољан (2) 

 

Познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог 

критеријума; 

Усвојио је одговарајућу терминологију; 

Закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером; 

Способан је да се определи и искаже став; 

Примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних проблемских 

ситуација у познатом контексту; 

Уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног 

захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, и др.), 

укључујући и коришћење информационих технологија; 

Уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури, 

користећи посуђе и прибор у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и 

околине; 

Извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова групе; 

уважава чланове тима и различитост идеја; 

Планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова и ресурса; 

Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за 

напредовање реализује уз стално праћење. 

Ученик репродукује и препознаје основне појмове: pазуме садржај, али не зна да га 

примени ни образложи на непознатим задацима. 

Познаје основне хемијске формуле, али често греши приликом самосталног решавања 

чак и једноставних проблема и задатака; 

Препознаје податке приказане графицима, сликама или у табелама, али их не може у 

потпуности самостално интерпретирати, већ му је потребна помоћ наставника; 

Аргументује површно и несигурно, па је нејасан и у излагању градива. 

 

Оцена недовољан (1) 

 

Ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује 

заинтересованост за сопствени процес учења, нити напредак; 

Ученик не препознаје основне хемијске појмове, или их само може набројати; 

Не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника и није у стању самостално да 

га репродукује; 

Не може самостално да решава најједноставније рачунске задатке. 

 

ЕЛЕМЕНТИ ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА У ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА 

 

 Иницијални тест - обавља се на почетку школске године, у првој или другој наставној 

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, изузетак је одлично постигнуће на истом, и служи за планирање рада 

наставника и даље праћење напредовања ученика. 

 Усмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. Најмање 

једну оцену у полугодишту треба дати на основу усмене провере постигнућа ученика. 

Ученици увек треба да буду припремљени за усмени одговор. Могу бити испитивани 

сваког часа и оцена је резултат континуитета у одговарању током више часова. 

Одговарају за знакове +(тачан одговор). 

Оцена добијена усменом провером знања у континуитету, саопштава се и образлаже 

ученику и уписује у дневник. Ученици могу поправљати своје усмене одговоре, 

одговарањем целе једне или више области из које су добили оцену којом нису задовољни. 

 Писмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. 



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 провере. 

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 хемије. У активности 

ученика улазе кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или обраде нове 

лекције, израда домаћих задатака, рад лабораторијских вежби, 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 ), учешће на 

општинском, окружном или републичком такмичењу - учешће у различитим облицима 

групног рада. 

• Рад на часу - је слободна наставникова процена о раду ученика током једног 

полугодишта/школске године. Рад на часу подразумева: ученикову пажњу, праћење, 

активно учествовање у наставном процесу. 

 Радна свеска из хемије- наставник може, али и не мора да оцени радну свеску ученика 

на крају полугодишта/школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, 

тачност дати одговора 

 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. 

 

 ОСНОВНИ НИВО 

 

ОПШТА ХЕМИЈА 

У области општа хемија ученик зна: 

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; 

квалитативнои квантитативно 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 хемијских симбола, 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; 

основна 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: 

хомологи низ од 10 чланова, формуле, називе и функционалне групе најважнијих 

угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара; 

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; 

-разликује хемијске везе на основу датих формула молекула/једињења; 

шта је засићен, незасићен и презасићен раствор; 

-зна шта је релативна атомска маса и да је прочита из ПСЕ; 

-зна да израчуна релативну молекулску масу и процентну заступљеност појединих 

елемената у молекулу/једињењу; 

 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, концентровање и мешање); 

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 на основу дате хемијске формуле оксида, киселина, база и соли именује супстанцу; 

-разликује елементе са сталном и променљивом валенцом, као и једињења која граде и 

како то утиче на именовање истих; 

да пише једначине хемијских реакција добијање (лабораторијско и индустријско) оксида, 

киселина и соли; 

-пише формуле соли на основу назива и на основу назива хемијске формуле соли; 

-пише једначине електролитичке дисоцијације електролита; 

 У области експеримента ученик уме да 

експерименталним путем испита растворљивост оксида и хемијску реакцију оксида са 

водом; 

испита најважнија хемијска својства киселина, база и соли; 

 

 ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

У области органске хемије ученик зна: 

да пише једначине хемијских реакција, сагоревања угљоводоника и алкохола; 

да пише једначине хемијских реакцијасупституције, адиције; 

да пише једначине хемијских реакција естерификације; 

 

  

 



БИОХЕМИЈА 

 

У области биохемије ученик зна: 

-хемијску формулу глукозе, фруктозе, сахарозе и општу формулу триацилглицерола; 

-реакцију настајања масти и уља и сапонификацију; 

најважније улоге и разлике у хемијском смислу између 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 

рупаи поседице; 

 

  

НАПРЕДНИ НИВО  

  

ОПШТА ХЕМИЈА 

 

У области општа хемија ученик зна и разуме: 

да објасни 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 растворене супстанце од природе супстанце и растварача; 

изводи израчунавања која обухватају предвиђање засићености добијеног раствора; 

изводи израчунавања која обухватају кристализацију тј. хлађење раствора; 

изводи стехиометријска израчунавања која обухватају однос масе и количине супстанце; 

-ирачунава задатке у којима се тражи употреба Авогадровог броја; 

-ирачунава задатке базиране на Закону сталних односа маса; 

бира на основу својстава и састојака смеше одговарајући поступак за њихово раздвајање 

и изводи поступак; 

планира експериментални поступак према задатом циљу за истраживања; 

 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; 

 

 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 

тј.оксидима метала, хидроксидима, карбонатима, хидроген-карбонатима, амонијаком) и 

пише одговарајуће хемијске једначине; 

објашњава хемијска својства база (реакције са киселинама и киселим оксидима) и пише 

одговарајуће хемијске једначине; 

пише формуле соли на основу назива и обрнуто; 

-објашњава физичка, хемијска својства соли и примену најважнијих соли у свакодневном 

животу; 

 У области експеримента ученик уме да 

-изведе реакцију неутрализације; 

-изведе реакцију двоструке измене при чему настаје тешко растворна со; 

  

ОРГАНСКА ХЕМИЈА 

 

У области органске хемије ученик зна да: 

објашњава хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбоксилних киселина и естара 

и пише одговарајуће хемијске једначине; 

-разликује карбонилна једињења алдехиде и кетоне, као и начине њиховог добијања из 

алкохола; 

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 заштити животне средине; 

 

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 

 

 

 
 

 



 

 

Критеријум оцењивања – ликовна култура 
 

 

Шта представља рад на часовима Ликовне културе? 

Рад подразумева припрему за час (прибор и евентуално, домаћи задатак), 

ангажовање у дискусији у току часа, бележење и скицирање у скицен 

блоку, блоку и сл. и практичан рад (цртање, сликање, вајање итд.). Оцењује 

се активност, труд и напредак који ђак остварује у току школске године. 

Таленат се не оцењује јер је Богом дан и на то дете нема утицај.  

Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за 

учествовање у полемикама око креативних идеја и уметности уопште. 

Процењује се разумевање суштине ликовне проблематике, вештине 

изражавања и саопштавања. Ове оцене могу да поправе стање при 

закључивању оцене на полугодишту и крају школске године (формативне 

оцене). 

Пошто је доношење прибора потребног за сваки час, основна ставка, 

наставник брижљиво води рачуна у својој педагошкој свесци да ученик 

доноси прибор, како би могао бити креативан и како не би својом расутом 

пажњом сметао другим ученицима. За не доношење прибора добија се 

минус, , а након четвртог минуса, бележи се недовољна оцена у Дневник 

рада. Са тим се упознају ђаци одмах на почетку сваке школске године. На 

сваком часу  се говори ђацима који прибор им је потребан за наредни рад, 

како би могли да се припреме (често се исписује на табли или шаље вибер 

групом поготово за оне заборавне као и за оне ђаке који нису били на том 

часу). 

Домаћи задаци нису обимни и чести али су важни због тога што су 

повезани са задацима који се раде на часу. Такође проширују знања из 

визуелних уметности, развијају и поспешују наклоност према ликовном 

наслеђу и светској културној баштини.  

Практичан рад представља ликовни рад у различитим техникама 

визуелних уметности. Оцењује се само рад који је рађен на часу и који се 

преда на крају часа. Рад настао ван школе, не оцењује се, али ученик може 

да добије коментар о самом раду у виду сугестија, похвала и сл. 

Критеријуми оцењивања су дефинисани у односу на врсту, обим и ниво 

умећа, вештина и усвојених знања прописаних наставним планом и 

програмом за предмет. 



Наставник оцењује квалитет линија, грађење облика, односа облика и 

простор у композицији; познавање технике и материјала. Подразумева се 

да се у вишим разредима гледа и рачуна све оно што је савладано у 

претходним разредима и да се то примењује у наредном раду. 

5. разред - креира облике (грађу и тродимензионалност облика) помоћу 

одговарајућих врста линија, међусобни однос облика - постављање 

елементарних композиција у којима се види однос величина облика, ритам 

и кретање; савладаност цртачких, вајарских и колажних техника. 

6. разред - креира материјализацију облика описивањем грађе, текстуре, 

светлине и боје облика; у којој мери су савладане сликарске, колажне и 

цртачке технике. 

7. разред - креира просторне композиције у којима се обраћа пажња на  

пропорционалност (делова композиције у односу на целину и пропорције 

облика: фигура, архитектуре и тд.) и равнотежу свих елемената 

композиције; у којој мери су савладане цртачке, сликарске, графичке 

технике  и фотографија. 

8. разред - креира динамику композиције - функционисање елемената 

композиције (сродност и разнородност елемената, контраст, јединство и 

доминанту у композицији; апстраховање облика); у којој мери су 

савладане цртачке, сликарске, колажне  технике и технике савремених 

медија. Оцењује се разумевање ликовних дела у галеријама и музејима, 

при њиховом обавезном обиласку. Оцењује се и разумевање и сажимање 

најбитнијих чињеница у евентуалном ИТ ликовном раду.  

На једном раду се реализује један или више задатака предвиђених планом 

и програмом  за тај разред. За сваки рад предвиђено је унапред који се 

задаци раде као и време реализације (1, 2, 3 или више часова) које се 

саопштава ученицима пре почеткa израде сваког задатка.  Ученик је дужан 

да на полеђини папира напише своје име.  

 

Сваки рад (цртеж, слика итд.) оцењује се једном оценом у коју улази: 

1)      оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда;  да ли је  

урађен предвиђени задатак - 40% оцене. 

Напредни ниво  - боље повезивање елемената у композицији, адекватна 

примена визуелних принципа као и развијање сопствених принципа,  

функционисања елемената композиције.  

Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на који ће 

представити своју идеју; другим речима треба што више да се уживи у 

задатак и пусти машти на вољу.  



Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће 

посебну помоћ, једноставније задатке у погледу стварања композиције и 

нижи критеријум оцењивања. Ипак, од њих се очекује да направе помак у 

односу на предходни рад, потруде се и испрате ритам школског програма, 

нарочито време реализације предвиђено за израду задатка 

2)      заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на часу) - 20% 

оцене. 

3)      маштовитост и оригиналност - 20% оцене - важно је да сваки ученик 

прикаже идеју на свој начин. Прецртавање од  других, са табле и примера, 

на овом часу није пожељно. 

4)      напредовање у односу на претходни период -20% оцене. 

 

Оцењивање ученика обавља се полазећи од његових способности, степена 

спретности и умешности. Присутан је индивидуални приступ сваком 

ученику. На почетку рада у одељењу наставник процењује ниво сваког 

ученика и посматра напредак ученика током школске године. 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. 

 

Ликовни педагози 

Георг Реџек и Крстиња Радин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
Оцењује се 
1.Слушање музике 
2.Извођење музике(свирање) 
3.Усмени одговор 
4.Активност 
СЛУШАЊЕ 
оцена 5-Ученик препознаје сваки пример 
композиције,инструменте,ритам,динамику и обрађене облике.Труди 
се,активан је , пажљиво слуша и тиме надокнађује недостатак 
талента. 
оцена 4-Ученик код слушања препознаје готово све обрађене 
композиције а инструменте,ритам и облике уз помоћ 
наставника.Активност и пажња при слушању је углавном присутна. 
оцена 3-При слушању ученик прешпознаје по неки 
пример,инструменте,облике,ритам ретко препознаје уз помоћ 
наставника.Неттруди се довољно и изостаје жеља за напретком. 
оцен 2- Ученик при слушању препознаје врло мали број 
композиција,инструменте и облике.При слушању другарима ремети 
тишину. 
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ- СВИРАЊЕ 
оцена 5- Ученик самостално или у групи свира обрађене песме.Способан 
је да анализира нотни текст,зна основе музичке писмености.Учествује 
у креирању пројекта. 
оцена 4- Ученик зна да свира понеке песме сам или у групи,поштујући 
елементе музичке писмености и уз помоћ наставника анализира нотни 
текст.Трудом надокнађује недостатак талента. 
оцена 3- Ученик зна да свира само лакше песме и то без поштовања 
музичке писмености и са несигурношћу у ритму.Задато неуради на 
време. 
оцена 2- Ученик има минимално знање из музичке писмености и успева 
да репродукује композицијзу само уз велику помоћ наставника. 
УСМЕНИ ОДГОВОР 
оцена 5-Ученик се укључује у разговоре на теме које се обрађују,износи 
своје ставове и сазнања,задато научи на време и репродукује без 
помоћи наставника. 
оцена 4- Ученик се укључује у разговоре али не редовито.Научи 
задато,понекад са закашњењем.Код излагања наученог понекад је 
потребна помоћ наставника. 
оцена 3- Ученик је активан на средњем нивоу.Задато научи,не увек у 
задатом року али код излагања потребна је помоћ наставника. 
оцена 2-Ученик има потешкоће код усвајања и излагања наученог.Када 
научи изнесе минимално од траженог. 
АКТИВНОСТ 
оцена 5- Ученик је активан на часу,прати излагање наставника,укључује 
се  у певање,свирање,дискутовање.Пажљиво слуша музику.На време 
одради задатке.Уредно доноси потребан прибор. 
оцена 4-Ученик је често активан на часу,прати наставника али није увек 
заинтересован за дискусију.Свира,пева,слуша.Понекад неуради научено 
на време.Понекад заборави прибор. 



оцена 3- Ученик је понекад активан на часу,пева,свира у групи али 
самостално се тешко исказује.Прибор доноси половично.Задатке ради 
половично,често са закашњењем. 
оцена 2- Ученик је врло ретко актван на часу,свира и пева искључиво у 
групи.Ретко доноси прибор и ретко уради задато на време. 
НАПОМЕНА 
Оцена недовољан (1) се избегава у предмету музичка култура пошто је 
то предмет који спада у  " Вештине " 
Ако ученик добије оцену недовољан (1)то се никада неће догодити због  
недостатка талента него због изостајања минималног 
труда,непостојања макар и минималне активности,непостојање жеље 
да нешто од предвиђеног планом и програмом за узраст усвоји и 
репродукује. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

  

В: НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ 

Усмено 

излага

ње 

Активн

ост на 

часу  

Практи

чан рад  

Домаћи 

задатак 
Тест 

Презентац

ија  
Графички рад 

Сарадња 

у тиму 

Комуникација 

у тиму 

Показива

ње 

иницијати

ве 

Заинтерес

ованост 

* * * * * * * * * * * 

( * начини који се користе у раду ) 

                                                                                                                     

а) Усмено одговарање 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

- примењује знања, 

укључујући и методолошка, у 

сложеним и непознатим 

ситуацијама; самостално и на 

креативан начин објашњава и 

критички разматра сложене 

садржинске целине и 

информације; процењује 

вредност теорија, идеја и 

ставова;  

- бира, повезује и вреднује 

различите врсте и изворе 

података;  

- познавање и 

разумевање свих 

наставних садржаја скоро 

у потпуности 

- поседује развијену 

способност анализе и 

синтезе садржаја 

- делимични повезује 

усвојено градиво са 

другим сличним 

садржајима 

- примењује садржај, 

углавном. без гршке уз 

- самостална 

репродукција научених 

садржја уз мању помоћ 

наставника 

- поседовање 

способности анализе 

садржаја 

- делимично 

повезивање усвојеног 

знања са сличним 

садржајем 

- примена садржаја са 

мањим грешкама уз 

- присећање делова 

садржаја или основних 

појмова уз помоћ 

наставника 

- делимично памћење и 

репродукција научених 

садржаја, али без примера 

-слабија активност на часу 

и у усвајању садржаја 

- изостаје повезивање 

садржаја унутар предмета 

- неусвојена већина 

садржаја, често и до нивоа 

препознавања 

- неусвојеност кључних 

појмова 

- непостојање потребних 

предзнања за усвајање 

нових садржаја, вештина и 

навика 

- ретка спремност за 

исказивање знања, умења 

и вештина 



- формулише претпоставке, 

проверава их и аргументује 

решења, ставове и одлуке;  

- решава проблеме који имају 

и више решења, вреднује и 

образлаже решења и 

примењене поступке;  

- континуирано показује 

заинтересованост и 

одговорност према 

сопственом процесу учења, 

уважава препоруке за 

напредовање и реализује их. 

давање наставникових 

примера 

- заинтересованост за 

наставне садржаје уз 

активност на часу 

- самостално уочавањеи 

исправљање грешака 

- примена усвојених 

знања и вештина у новим 

ситуацијама уз постицај 

-коришћење различитих 

извора знања уз постицај 

 

давање наставникових 

примера 

- исправљање грешака 

уз наставникову помоћ 

- слабија активност на 

часу 

- коришћење једног 

извора знања (уџбеника 

или записа у свесци) 

 

- чини грешке и неуочава 

их 

-несамосталност у раду, 

тражење и прихваћање 

помоћи и савета 

 

- пасивност и 

незаинтересованост на 

часу 

- недостатак интереса за 

стицањем нових знања, 

чак и уз велико залагање 

наставника 

 

 

б) Тест  се вреднује кроз проценте: 

 

Оцена Опис оцене – проценат (бодови) 

Одличан (5) 85-100 %       

Врло добар (4) 71-84 %         

Добар (3) 55-70 %        

Довољан (2) 31-55 %        

Недовољан (1) 0-30 %         

 



 

в) Раду тиму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 

 

-Ученик је посебно 

мотивисан, креативан, 

одговоран у раду, поштује 

друге, редован у 

извршавању обавеза; 

-даје креативне примедбе 

и предлоге; 

- поштује правила рада; 

-у презентовању је јасан, 

тачан и уме да искаже 

суштину; 

-уочава битно и разликује 

га од небитног; 

-зна добро да организује и 

води  рад у групи; 

-има високо развијено 

критичко мишљење. 

 

-мотивисан је и редовно 

извршава задатке; 

-решава проблеме 

користећи научне 

садржаје, 

-поштује правила рада 

-подржава рад групе и 

потстиче их на рад; 

-поуздан, марљив и 

одговоран; 

-презентује тачне податке. 

 

-у подели задатака групе 

потребна помоћ 

наставника; 

-за рад потребна 

помоћ,постицај и 

усмеравање; 

-спор и непрецизан у 

презентацији; 

-теже исказује своје 

мишљење; 

-није самосталан, прати 

друге; 

-научено градиво 

примењује погрешно; 

-делимучно поштије 

правила рада. 

 

-ради на нивоу 

присећања; 

-у групи почиње да ради 

на интервенцију 

наставника; 

-задатак не завршава и 

има грешака; 

-површан у раду и 

поштовању правила; 

-углавном је пасиван у 

групи. 

 

-незаинтересован за рад, 

омета друге; 

-потстицање и помоћ га не 

мотивишу на рада; 

-не поштује правила 

понашања у групи; 

-тражи пуну пажњу и 

индивидуалан приступ. 



 

 

 

Г) Презентација/Презентовање рада 

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

Презентација је добро видљива и јасна 5 

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације 5 

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом 5 

Дизајн 5 

Мултимедијалност 5 

Интерактивност 5 

 

 

 

Презентовање 

САДРЖАЈ 

 

• Обухваћени су сви важни делови садржаја 

• след излагања је логичан 

НАЧИН ИЗЛАГАЊА 

• Изражавање је 

а) довољно  гласно 

б) правилно 

в) јасно 

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА 

 

• слушаоци са пажњом прате презентацију  

• укључују се питањима и коментарима 

 



д) Самовредновање наставника 

ЕЛЕМЕНТИ  ПРАЋЕЊА Успешно 

сам то урадио/ла 

Задовољавајуће сам то 

урадио/ла 

Незадовољавајуће сам то 

урадио/ла 

Подела задатака  

А) задаци су прилагођени ученицима/групама 

ученика,  

Б) равномерно су распоређени..) 

А) 
  

Б) 
  

Јасноћа упутстава која су дата ученицима 
   

Временска динамика  

А) време предвиђено за појединачне 

активности;  

Б) време предвиђено за за рад у целини 

А) 
  

Б) 
  

Прећење рада ученика 
   

Давање повратних информација  

А) информације су биле благовремене 

Б) информације су биле подстицајне за даљи 

рад 

А) 
  

Б) 
  

 

Део из Правилника о оцењивању ученика у основној школи:  

„Ученик се оцењује на основу усмене и писмене провере постигнућа и практичног рада, као и на основу активности и резултата рада, а нарочито: излагања и 

представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, 

домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са 

програмом предмета. Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког наступа и спортске активности оцењује се на 

основу примене учениковог знања, самосталности, показаних вештина у коришћењу материјала, алата, инструмената и других помагала у извођењу задатка, као 

и примене мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом предмета. Распоред писмених провера постигнућа, односно 

писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, уписује се у дневник и објављује се, за свако одељење, на огласној табли школе, односно на 

званичној интернет страни школе, најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Број писмених провера је ограничен, тако да може да се 

обави само једна дневно, а две у наставној недељи. У циљу постизања озбиљнијег и одговорнијег односа ученика према усвајању знања, провера постигнућа 

ученика обавља се на сваком часу, а ученик, у току часа, може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа...“ 



Наставник – праћење наставе, постигнућа ученика и сопственог рада 

Планира различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика 

Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом раду. 

Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике евалуирања. 

Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа.  

Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања. 

Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на напредовање ученика. 

Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

 

Наставник треба да: 

- прецизно формулише активности ученика током процеса учења,  

- да прецизно формулише своје активности током процеса подучавања,   

- да ефикасно прати процес учења и подучавања,   

- да објективније вреднује постигнућа ученика,  

- да помери усмереност са реализације садржаја на промишљање сопствене праксе која доприноси остваривању исхода. 

- да даје ученику јасну слику шта се од њега очекује и омогућавају му да прати сопствени напредак у учењу. 

 

 

 

 

 



Шта се прати и вреднује? 

Планира различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика 

Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну 

информацију ученицима о њиховом раду. 

Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике евалуирања. 

Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа.  

Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања. 

Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на напредовање ученика. 

Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

Процењује потребе ученика за додатном подршком у учењу. 

Питања засопствену процену: 

1. Да ли сам мотивисао(ла) ученике за учење?  

2. Да ли су сви ученици били активни или само поједини?  

3. Које тешкоће су се појавиле?  

4. Како сам их решавао(ла)?  

5. Да ли сам довољно флексибилан(на)?  

6. Шта сам могао(ла) другачије да урадим? 

7. Да ли сам остварио(ла) постављене циљеве?  

8. Да ли се на часу десило учење? 

9. Да ли су ученици остварили дефинисане исходе?  

10. Шта и како даље? 

 Стручно веће наставника технике и технологије 



 Информатика и рачунарство  

Наставници : Милош Тошић, Владимир Кањух и Валентин Новачић 

За ученике од 5. до 8. разреда 

 

 

Карактеристични облици рада 

 

Фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

 

Карактеристичне методе рада 

Вербална, демонстративна, практичан рад, истраживачки рад ученика, 
мапе ума, комбиновани рад (истовремено коришћење 

различитих метода)... 

 

Наставна средства и 

помоћна наставна 

средства 

 

Уџбеник, рачунари и рачунарска опрема, интернет и 

мултимедијалне презентације 



АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ: 
 

Наставник: (организатор и реализатор наставе, партнер у комуникацији, мотивише ученика, 
праћење практичног рада, праћење постигнућа ученика...) 

 

Пажљиво планира и припрема наставу, проверава претходна знања и искуства ученика, 

реализује и води настани процес, помаже ученицима да поставе циљеве и задатке, помаже 

ученицима у процесу учења и решавања задатака, прати и пружа подршку, подстиче ученике на 

стваралачко истраживање, подстиче сарадњу и тимски рад, помаже ученицима да 

превазиђу неочекиване проблеме и ситуације током учења, самостално и заједно са 

ученицима вреднује процес и резултате наставе, вреднује резултате сопственог рада… 

 

Ученик: ( разговор, слушање, описивање, експериментисање, посматрање, уочавање, израда 
практичног рада, стварање, истраживање, планирање, представљање, унапређивање...) 

 

Пажљиво прате излагање наставника и осталих ученика, аргументовано и са уважавањем се 

укључује у дискусије и износи своја мишљења, планира своје учење и напредак, процењује свој и 

рад својих другова, проналази начине за решавање проблема, истражује различите изворе знања, 

повезује нова са ранијим знањима и искуством, учествује у различитим 

наставним и ваннаставним активностима и пројектима... 



              5.РАЗРЕД 
 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Информационо комуникационе технологије 

Методе 

оцењивања 
Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

- самостално наводи и 

објашњава примере примене 

ИКТ у свакодневном животу 

-на разумљив и уверљив начин 

објашњава шта је 

хардвер/софтвер 

- разумљиво објашњава разлику 

између корисничких и 

апликативних програма 

наводећи примере таквих 

програма 

- самостално разврстава делове 

рачунара у одговарајуће врсте 

хардвера уз образложење 

- успешно и разумљиво 

објашњава шта је 

информатика 

- успешно и разумљиво 

објашњава шта је рачунарство 

Оцена 4 

- наводи 

примере 

примене ИКТ у 

свакодневном 

животу 

-на разумљив 

начин 

објашњава шта 

је 

хардвер/софтвер 

- објашњава 

разлику између 

корисничких и 

апликативних 

програма 

- самостално 

разврстава 

делове рачунара 

у одговарајуће 

врсте хардвера 

- објашњава шта 

је информатика 

- објашњава шта 

је рачунарство 

Оцена 3 

- наводи примере 

примене ИКТ у 

свакодневном 

животу уз помоћ 

наставника 

- објашњава шта је 

хардвер/софтвер 

уз помоћ 

наставника 

- објашњава 

разлику између 

корисничких и 

апликативних 

програма уз 

помоћ наставника 

- класификује 

делове рачунара у 

одговарајуће врсте 

хардвера  уз 

помоћ наставника 

- објашњава шта је 

информатика уз 

помоћ наставника 

Оцена 2 

 

Присећање и 

одговарање уз 

помоћ 

наставника 

Оцена 1 

Није испуњен ни један 

критеријум 



 

   - објашњава шта је 

рачунарство уз 

помоћ наставника 

  

Методе 

оцењивања 

Презентација 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...) Максималан 

број бодова 

 

Презентација је добро видљива и јасна 5 Оцена 5 26-35 бодова 

Оцена 4 20-25 бодова 

Оцена 3 11-19 бодова 

Оцена 2 5 -10 бодова 

Оцена 1 0 -4 бодова 

Количина текста у презентацији се уклапа у 

стандарде добре презентације 
5 

Одабир слика у складу са презентацијом 5 

Дизајн (уклопљена боја позадине са бојом текста) 5 

Начин излагања (довољно јасно, гласно, правилно) 5 

Реакција слушалаца : са пажњом прате 

презентацију, укључују се питањима и 

коментарима 

 

5 

Садржај : обухваћени су сви важни делови садржаја, след 

излагања је логичан 
5 

 

 

 



Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Дигитална писменост 

Методе 

оцењивања 

Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

Ученик самостално: 

- указује и описује са 

разумевањем како рачунари 

утичу на здравље човека 

- демонстрира правилан положај 

седења за рачунаром 

- наводи и описује начине заштите 

животне средине од електронског 

отпада 

- образлаже шта су ауторска прва и 

зашто су она битна 

- проналази и процењује одређене 

садржаје на интернету 

Оцена 4 

Ученик 
самостално: 

- описује како 

рачунари 

утичу на 

здравље 

човека 

- демонстрира 

правилан 

положај 

седења за 

рачунаром 

- наводи начине 

заштите 

животне 

средине од 

електронског 

отпада 

- образлаже шта 

су ауторска 

прва 

- проналази 

одређене 

садржаје на 

интернету 

Оцена 3 

Ученик уз малу 

помоћ наставника: 

- описује како 

рачунари утичу 

на здравље 

човека 

- демонстрира 

правилан 

положај седења 

за рачунаром 

- наводи начине 

заштите животне 

средине од 

електронског 

отпада 

- образлаже шта 

су ауторска прва 

- проналази 

одређене 

садржаје на 

интернету 

Оцена 2 

 

Присећање и 

одговарање уз 

помоћ 

наставника 

Оцена 1 

Није испуњен ни један 

критеријум 

  



Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Пројектни задатак 

Методе 

оцењивања 

Текстуални документ, презентација 

 

 

 

Критеријуми 

оцењивања 

Табела за оцењивање задатака у програму за обраду текста  

Захтев +/- 

Исправно сачуван рад у свој фолдер  

Исправно подешена величина слова  

Текст( пасус) исправно копиран/исечен и налепљен на тражено место  

Увлачење реда одговара траженом  

Одговарајућа величина наслова,текста  

Примењено набрајање  
 

Правилна примена поравњања  
 

Постављене слике прате тему  
 

Наведени извори информација  
 

 

Уредност  
 

Садржина документа одговара траженој теми  
 

Наведени извори података  
 

Употреба ћирилице  
 



 

Оцена 5: Сви захтеви су испуњени, документ је естетски уредан, исказана креативност. 

Оцена 4: Један захтев погрешно урађен,  документ је естетски уредан, исказана креативност. 

Оцена 3: Два захтева погрешно урађена,  документ је естетски уредан, исказана креативност. 

Оцена 2: Више од три погрешно урађена захтева, хаотичан текст, прекопиран и не сређен текст, одступа од теме. 

Оцена 1: Ни један критеријум није испуњен. 

 

 

 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Рачунарство 

Методе 

оцењивања 
Практичан рад 

  Оцена 5 

-Ученик самостално 

изводи све кораке у 

изради задатка у 

програмском језику Скреч 

-Ученик успешно исказује 

своју креативност 

- Ученик се веома 

успешно самостално 

сналази са блоковима 

наредби, користећи 

исправне наредбе без 

грешке 

Оцена 4 

-Ученик је изоставио 

један корак у изради 

задатка у програмском 

језику Скреч 

-Ученик исказује своју 

креативност 

- Ученик се 

самостално сналази са 

блоковима наредби, 

Оцена 3 

-за рад 

потребна 

помоћ, 

подстицај и 

усмеравање; 

- Ученик је 

два корака у 

изради 

задатка 

Оцена 2 

-ради на нивоу 

присећања; 

-задатак не 

завршава до 

краја и има 

грешака; 

Оцена 1 

незаинтересован 

за рад, омета 

друге; 

- ништа од 

траженог није 

урађено 



 

Критеријуми оцењивања за Иницијалног тест и Евалуациони тест 

 Иницијални тест 

Овај тип теста се користи за дијагностиковање у циљу планирања рада и провере усвојености знања у претходној школској 

години .Оцена се не уписује у дневник. 

Евалуциони тест 

Овај тип теста се користи за дијагностиковање у циљу планирања рада и провере усвојености знања након одређене 

области.Тест чини обично  око 10 питања који се оцењују са 1 или 0 бодова и то су питања на заокруживање, допуњавање... 

Оцена се уписује у свеску и саопштава се ученику. 

Бодовна скала: 

1 - 0-20% (0-2 бода) 

2 - 30-40 % (3-4 бода) 

3 - 50-60% (5-6 бодова) 

4- 70-80% (7-8 бодова) 

              5 - 90-100% (9-10 бодова) 

 

 

 

 

 

 



 

Активност на часу 

Критеријуми који се оцењују у свеску су 

- Уредно носи уџбеник, Оцена 5 

- Активно ради на задацима, Сви критеријуми испуњени 

- Учествује у дискусијама на часу, Оцена 4 

- Поставља питања Све осим самосталног учествовања у дискусијама 

- Израђује све вежбе Оцена 3 

 Без активног рада на задацима и самосталног 

 учествовања у дискусијама 

 Оцена 2 

 Уредно носи свеску и прибор, пише на часу 

Оцена 1 

Није испуњен ни један критеријум 



             6.РАЗРЕД 

 

 

Наставна тема: Информационо комуникационе технологије 

Методе 

оцењивања 
Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

- Уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи 

видео и аудио садржаје; 

чува и организује податке 

локално и у облику; 

-одговорно и правилно 

користи ИКТ уређаје у 

мрежном окружењу; 

Оцена 4 

- Самостално снима и врши 

основну обраду аудио и 

видео записа; 

-уређује мултимедијалну 

презентацију која садржи 

видео и аудио садржаје; 

Оцена 3 

- Структурира 

дигиталне садржаје 

који садрже табеле у 

програму за рад са 

текстом и програму за 

рад са 

мултимедијалним 

презентацијама 

Оцена 2 

Присећање и одговарање уз 

помоћ наставника; Правилно 

користи ИКТ 

уређаје; креира, 

уређује и структурира 

дигиталне 

садржаје 

који садрже табеле у 

програму за рад са текстом 

 

 

 

Оцена 1 

Није испуњен ни 

један критеријум 

  

    



 

Методе 

оцењивања 

Презентација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Презентација ( електронска форма, 

плакат, паноа...) 
Максималан број бодова 

 

Презентација је добро видљива и јасна 
5 

Оцена 5 26-35 бодова 

Оцена 4 20-25 бодова 

Оцена 3 11-19 бодова 

Оцена 2 5 -10 бодова 

Оцена 1 0 -4 бодова 

Количина текста у презентацији се 

уклапа у стандарде добре 

презентације 

 

5 

Одабир слика у складу са 

презентацијом 
5 

Дизајн (уклопљена боја позадине са бојом 

текста) 

5 

Начин излагања (довољно јасно, 

гласно, правилно) 

5 

Реакција слушалаца : са пажњом 

прате презентацију, укључују се питањима 

и коментарима 

 

5 

Садржај : обухваћени су сви важни 

делови садржаја, след излагања је 

логичан 

 

5 

 

 



 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Дигитална писменост 

Методе оцењивања Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

Ученик 
самостално: 

-објасни 

поступак заштите 

приватности 

личних података 

и дигиталног 

производа/садр 

жаја 

-објасни појам 

ауторског права 

и наведе 

примере; 

Оцена 4 

Ученик: 

-приступа Интернету, 

самостално 

-претражује, проналази и 

процењује информације и 

преузима их на свој уређај 

поштујући ауторска права; 

Оцена 3 

Ученик уз малу 

помоћ наставника: 

-примењује поступке 

и правила за 

безбедно понашање и 

представљање на 

мрежи 

-приступа Интернету, 

самостално 

-претражује, 

проналази и 

процењује 

информације и 

преузима их на свој 

уређај поштујући 

ауторска права; 

Оцена 2 

Присећање и 

одговарање уз 

помоћ наставника 

- одговорно и 

правилно користи 

ИКТ 

уређаје у мрежном 

окружењу; 

- разликује 

основне интернет 

сервисе; 

- примењује 

поступке и правила 

за безбедно 

понашање и 

представља ње на 

мрежи; 

Оцена 1 

Није испуњен ни један 

критеријум 

 



 

 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Пројектни задатак 

Методе оцењивања ИКТ, дигитална писменост, рачунарство 

  

Оцена 5: 

-креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате 

- вреднује процес и резултате пројектних активности 

 
Оцена 4: 

-креира, објављује и представља дигиталне садржаје користећи расположиве алате 

Критеријуми 

оцењивања 

 

Оцена 3: 

- користи могућности које пружају рачунарске мреже у сфери комуникације и сарадње 

 Оцена 2: 

-сарађује са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљању и обради материјала, 

представљању пројектних резултата и закључака; 

Оцена 1: 

Ни један критеријум није испуњен. 

 

 



 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Рачунарство 

Методе оцењивања 
Практичан рад 

  Оцена 5 

-Ученик 

самостално 

изводи све: 

-разложи 

сложени 

проблем на 

једноставније 

функционалне 

целине 

(потпрограме); 

- проналази и 

отклања 

грешке у 

програму 

Оцена 4 

- користи у оквиру 

програма 

нумеричке, 

текстуалне и 

једнодимензионе 

низовске 

вредности; 

- разложи 

сложени 

проблем на 

једноставније 

функционалне 

целине 

(потпрограме); 

Оцена 3 

-за рад потребна 

помоћ, подстицај и 

усмеравање; 

- објасни и примени 

одговарајућу 

програмску структуру 

(наредбе доделе, 

гранања, петље); 

Оцена 2 

-ради на нивоу 

присећања; 

-задатак не 

завршава до краја и 

има грешака; 

-креира једноставан 

програм у 

текстуалном 

програмском 

језику; 

-користи 

математичке изразе 

за израчунавања у 

једноставним 

програмима; 

Оцена 1 

-незаинтересован за рад, омета 

друге; 

- ништа од траженог није 

урађено 

 

 

 



 

Критеријуми оцењивања за Иницијалног тест/ Евалуациони тест 

 Овај тип теста се користи за дијагностичко оцењивање, односно за дијагностиковање у циљу планирања рада и провере 

усвојености знања у претходној школској години и оцена се не уписује у дневник. 

Евалуациони тест се се користи за дијагностичко оцењивање, односно за дијагностиковање у циљу планирања рада и 

провере усвојености знања одређене области. 

Тест чини око 10 питања који се оцењују са 1 или 0 бодова и то су питања на заокруживање, допуњавање... Оцена се 

уписује у педагошку  свеску и саопштава се ученику. 

Бодовна скала: 

1 - 0-20% (0-2 бода) 

2 - 30-40 % (3-4 бода) 

3 - 50-60% (5-6 бодова) 

4- 70-80% (7-8 бодова) 

5 - 90-100% (9-10 бодова) 

 

 

 

 

 

 

 



Активност на часу 

Критеријуми који се оцењују у свеску су 

- Уредно носи уџбеник, Оцена 5 

- Активно ради на задацима, Сви критеријуми испуњени 

- Учествује у дискусијама на часу, Оцена 4 

- Поставља питања Све осим самосталног учествовања у дискусијама 

- Израђује све вежбе Оцена 3 

 Без активног рада на задацима и самосталног учествовања у 

 дискусијама 

Оцена 2 

Уредно носи свеску и прибор, пише на часу 

Оцена 1 

Није испуњен ни један критеријум 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

7.РАЗРЕД 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Информационо комуникационе технологије 

Методе 

оцењивања 

Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

- разликује визуелну 

презентацију и логичку 

структуру текста; 

-користи алате за 

стилско обликовање 

документа и креирање 

прегледа садржаја у 

програму за обраду 

текста; 

-објасни принципе 

растерске и векторске 

графике и модела 

приказа боја; 

-креира растерску 

слику у изабраном 

програму; 

-креира векторску 

слику у изабраном 

програму; 

користи алате за 

уређивање и 

трансформацију 

слике; -креира гиф 

анимацију; - креира 

видео-запис 

коришћењем алата за 

снимање екрана; 

Оцена 4 

-разликује визуелну 

презентацију и логичку 

структуру текста; 

-користи алате за 

стилско обликовање 

документа и креирање 

прегледа садржаја у 

програму за обраду 

текста; 

-објасни принципе 

растерске и векторске 

графике и модела 

приказа боја; 

-креира 

растерску слику 

у изабраном 

програму; 

-креира 

векторску слику 

у изабраном 

програму; 

-користи алате за 

уређивање и 

трансформацију 

слике; 

Оцена 3 

- разликује визуелну 

презентацију и логичку 

структуру текста; 

-користи алате за стилско 

обликовање документа и 

креирање прегледа садржаја 

у програму за обраду 

текста; 

-објасни принципе 

растерске и векторске 

графике и модела приказа 

боја; -креира растерску 

слику у изабраном 

програму; 

Оцена 2 

Присећање и 

одговарање уз помоћ 

наставника 

- разликује визуелну 

презентацију и 

логичку структуру 

текста; 

-користи алате за 

стилско обликовање 

документа и 

креирање прегледа 

садржаја у програму 

за обраду текста; 

Оцена 1 

Није испуњен ни један 

критеријум 



Методе 

оцењивања 
Презентација 

Критеријум 

оцењивања 

Презентација ( електронска форма, плакат, 

паноа...) 

Максималан број 

бодова 

 

  Презентација је добро видљива и јасна 5 Оцена 5 26-35 бодова 

Оцена 4 20-25 бодова 

Оцена 3 11-19 бодова 

Оцена 2 5 -10 бодова 

Оцена 1 0 -4 бодова 

Количина текста у презентацији се уклапа у 

стандарде добре презентације 
5 

Одабир слика у складу са презентацијом 5 

Дизајн (уклопљена боја позадине са бојом 

текста) 

5 

Начин излагања (довољно јасно, гласно, 

правилно) 
5 

Реакција слушалаца : са пажњом прате 

презентацију, укључују се питањима и 

коментарима 

 

5 

Садржај : обухваћени су сви важни делови 

садржаја, след излагања је логичан 

5 

 

 

 

 

 



Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Дигитална писменост 

Методе 

оцењивања 

Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

Ученик самостално: 

- разликује појмове URL, 

DNS, IP адреса; 

- -објасни појмове хипер 

веза и хипер текст; 

- -креира, форматира и шаље 

електронску пошту; 

- -обавља електронску 

комуникацију на 

сигуран, етички 

одговоран и безбедан 

начин водећи рачуна о 

приватност; 

- препозна непримерени 

садржај, нежељене 

контакте и адекватно се 

заштити; 

- сараднички креира и дели 

документе у облаку водећи 

рачуна о одговарајућим 

нивоима приступа; 

- подешава хипер везе према 

делу садржаја, другом 

документу или веб локацији; 

Оцена 4 

- Ученик: 

- разликује појмове URL, 

DNS, IP адреса; 

- објасни појмове хипер 

веза и хипер текст; 

- креира, форматира и 

шаље електронску 

пошту; 

- обавља електронску 

комуникацију на 

сигуран, етички 

одговоран и безбедан 

начин водећи рачуна о 

приватност; 

- препозна непримерени 

садржај, нежељене 

Оцена 3 

Ученик уз малу помоћ 

наставника: 

- -разликује појмове 

URL, DNS, IP адреса; 

- -објасни појмове хипер 

веза и хипер текст; 

- креира, форматира 

и шаље електронску 

пошту; 

- обавља електронску 

комуникацију на 

сигуран, етички 

одговоран и безбедан 

начин водећи рачуна о 

приватност; 

- препозна 

непримерени 

садржај, нежељене 

контакте и 

адекватно се 

заштити; 

Оцена 2 

Присећање и 

одговарање уз помоћ 

наставника 

-разликује појмове 

URL, DNS, IP 

адреса; 

-објасни појмове 

хипер веза и хипер 

текст; 

-креира, форматира 

и шаље електронску 

пошту; -обавља 

електронску 

комуникацију на 

сигуран, етички 

одговоран и 

безбедан начин 

водећи рачуна о 

приватност; 

Оцена 1 

Није 

испуњен ни 

један 

критеријум 



 

 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Пројектни задатак 

Методе оцењивања ИКТ, дигитална писменост, рачунарство 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријуми 

оцењивања 

Оцена 5: 

Сви захтеви су испуњени, документ је естетски уредан, исказана креативност. Поставља 

резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима самостално; 

Вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен 

Оцена 4: 

Један захтев погрешно урађен, документ је естетски уредан, исказана креативност. Креира 

рачунарске програме који доприносе решавању пројектног задатка; 

Поставља резултат свог рада на Интернет ради дељења са другима уз помоћ наставника; Вреднује своју 

улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен 

Оцена 3: 

Два захтева погрешно урађена, документ је естетски уредан, исказана креативност. 

Креира, уређује и структурира дигиталне садржаје који комбинују текст, слике, линкове, табеле и 

анимације; 

Оцена 2: 

- сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка; 

Оцена 1: 

Ни један критеријум није испуњен. 



 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Рачунарство 

Методе оцењивања 
Практичан рад 

 Оцена 5 

-Ученик самостално 

изводи све кораке - 

уз помоћ програмске 

библиотеке 

текстуалног 

програмског језика 

исцртава елементе 

2Д графике; 

- употребљава петље 

и генератор 

насумичних бројева 

за исцртавање 

сложенијих облика; 

- планира, опише и 

имплементира 

решење једноставног 

проблема; 

-проналази и отклања 

грешке у програму 

Оцена 4 

- уз помоћ 

програмске 

библиотеке 

текстуалног 

програмског језика 

исцртава елементе 

2Д графике; 

- употребљава петље 

и генератор 

насумичних бројева 

за исцртавање 

сложенијих облика; 

- планира, опише и 

имплементира 

решење једноставног 

проблема; 

Оцена 3 

- уз помоћ 

програмске 

библиотеке 

текстуалног 

програмског 

језика исцртава 

елементе 2Д 

графике; 

- употребљава 

петље и 

генератор 

насумичних 

бројева за 

исцртавање 

сложенијих 

облика; 

Оцена 2 

- уз помоћ 

програмске 

библиотеке 

текстуалног 

програмског 

језика исцртава 

елементе 2Д 

графике уз 

помоћ 

наставника 

Оцена 1 

-незаинтересован за рад, 

омета друге; 

- ништа од траженог 

није урађено 

 

 

 



 

Критеријуми оцењивања за Иницијалног тест/ Евалуациони тест  

 Иницијални тест.Овај тип теста се користи за дијагностичко оцењивање, односно за дијагностиковање у циљу планирања рада и 

провере усвојености знања у претходној школској години.Оцена из иницијалног теста се не уписује у дневник. 

 

Евалуациони тест чини око 10 питања који се оцењују са 1 или 0 бодова и то су питања на заокруживање, допуњавање... Оцена се 

уписује у свеску и саопштава се ученику. 

Бодовна скала: 

1 - 0-20% (0-2 бода) 

2 - 30-40 % (3-4 бода) 

3 - 50-60% (5-6 бодова) 

4- 70-80% (7-8 бодова) 

5 - 90-100% (9-10 бодова) 

Активност на часу 

Критеријуми који се оцењују у свеску су 

- Уредно носи уџбеник, 

- Активно ради на задацима, 

- Учествује у дискусијама на часу, 

- Поставља питања 

- Израђује све вежбе 

Оцена 5 

Сви критеријуми испуњени 

Оцена 4 

Све осим самосталног учествовања у дискусијама 

Оцена 3 

Без активног рада на задацима и самосталног учествовања 

у дискусијама 

Оцена 2 

Уредно носи свеску и прибор, пише на часу 

Оцена 1 

Није испуњен ни један критеријум 



                       8.РАЗРЕД 
 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Информационо комуникационе технологије 

Методе 

оцењивања 
Рад на рачунару 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

- Самостално ради у 

програму за 

табеларно 

израчунавање Ексел 

- Зна да унесе 

податке, сними радну 

свеску, креира нове 

радне листове, 

додељује називе, 

преименује, брише… 

- самостално 

филтрира и сортира 

податке 

- самостално ради са 

функцијама и 

формулама 

- самостално креира 

графикон и пивот 

табеле 

Оцена 4 

На разумљив 

начин: 

ради у програму за 

табеларно, зна да 

унесе податке, сними 

радну свеску, креира 

нове радне листове, 

додељује називе, 

преименује, брише… 

филтрира и сортира 

податке, 

функцијама и 

формулама, креира 

графикон и пивот 

табеле 

Оцена 3 

Уз помоћ 

наставника: 

ради у програму за 

табеларно, зна да 

унесе податке, сними 

радну свеску, креира 

нове радне листове, 

додељује називе, 

преименује, брише… 

 

филтрира и 

сортира податке, 

 

функцијама и 

формулама, креира 

графикон и пивот 

табеле 

Оцена 2 

 

Присећање и 

одговарање уз помоћ 

наставника 

Оцена 1 

Није испуњен ни 

један критеријум 

 



Методе 

оцењивања 
Презентација 

Критеријум 

оцењивања 

Презентација ( електронска форма, плакат, 

паноа...) 

Максималан број 

бодова 

 

  Презентација је добро видљива и јасна 5 Оцена 5 26-35 бодова 

Оцена 4 20-25 бодова 

Оцена 3 11-19 бодова 

Оцена 2 5 -10 бодова 

Оцена 1 0 -4 бодова 

Количина текста у презентацији се уклапа у 

стандарде добре презентације 
5 

Одабир слика у складу са презентацијом 5 

Дизајн (уклопљена боја позадине са бојом 

текста) 

5 

Начин излагања (довољно јасно, гласно, 

правилно) 
5 

Реакција слушалаца : са пажњом прате 

презентацију, укључују се питањима и 

коментарима 

 

5 

Садржај : обухваћени су сви важни делови 

садржаја, след излагања је логичан 

5 

 

 

 

 



Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Дигитална писменост 

Методе 

оцењивања 

Усмено испитивање, рад на рачунару 

 

 

 

 

 

Критеријум 

оцењивања 

Оцена 5 

Ученик самостално: 

- указује и 

објашњава правила 

понашања на 

интернету 

- објашњава шта 

треба урадити да би 

заштитили личне 

податке наводећи 

примере 

- образлаже шта су 

ауторска прва и 

зашто су она битна 

- образлаже која су 

права детета у 

дигиталном добу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена 4 

Ученик: 

- објашњава 

правила 

понашања на 

интернету 

- објашњава шта 

треба урадити да 

би заштитили 

личне податке 

- образлаже шта су 

ауторска права 

- образлаже која су 

права детета у 

дигиталном добу 

Оцена 3 

Ученик уз малу 

помоћ наставника: 

- наводи правила 

понашања на 

интернету 

- наводи шта треба 

урадити да би 

заштитили личне 

податке 

- дефинише 

ауторска права 

 

- набраја која су 

права детета у 

дигиталном добу 

Оцена 2 

 

присећање и 

одговарање на 

једноставна питања 

која се тичу 

чињеничног знања уз 

помоћ наставника 

Оцена 1 

Није задовољен ни 

један претходно 

дефинисан 

критеријум 



 

Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Пројектни задатак 

Методе 

оцењивања 

Информационо-комуникационе технологије, дигитална писменост, рачунарство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критеријуми 

оцењивања 

 

Оцена 5: 

- креиран онлајн упитник према изабраној теми 

- дефинисане пројектне активности и делови пројектне активности 

- извршен опис делова активности 

- прецизирана средства, материјали и начин сарадње са предметним наставницима 

- прецизирани рокови завршетка активности 

- израђена презентација са приказом резултата 

- извршена самопроцена урађеног пројекта 

- креиран, прослеђен и анализиран онлајн упитник 

- приказано је коначно програмско решење са анализом тока израде пројекта, тешкоћама на које се наилазило и 

начинима њиховог отклањања 

- приказан је ток истраживања и начин долажења до решења датог проблема 

 

Оцена 4: 

- креиран онлајн упитник према изабраној теми 

- дефинисане пројектне активности 

- делимично разрађени делови пројектне активности 

- у већој мери прецизиран опис делова активности 

- у највећој мери испоштовани рокови завршетка активности 

- израђена презентација са приказом резултата 

- креиран, прослеђен и анализиран онлајн упитник 

- приказано је коначно програмско решење без анализе тока израде пројекта и тока истраживања 



 

  

Оцена 3: 

- креиран онлајн упитник који не тражи довољан број информација у односу на тему пројекта 

- пројектне активности нису доследно разрађене 

- израђена је презентација која се више бави темом него резултатима упитника 

- непотпун креиран упитник ,прослеђен и анализиран 

- у току израде задатка постоји сарадња у групи 

- израђени су делови пројекта коришћењем техника рада у програмима за табеларне прорачуне 

- приказан је део кода који се односи на решење проблема датог у изабраној теми 

- приказана презентација са непотпуним резултатима рада 

 

Оцена 2: 

-израђена је презентација на тему пројекта при чему су садржаји већином копирани са сајтова без неопходне 

анализе материјала 

креиран онлајн упитник који у потпуности не одговара теми 

-сарадња у групи није адекватна 

-постоји покушај израде кода на основу изабране теме 

-приказан је део тока израде у програму за обраду текста 

Оцена 1: 

не постоји покушај израде или учествовања у пројекту 

 

Ж 

 



Елементи 

оцењивања 
Наставна тема: Рачунарство 

Методе 

оцењивања 
Рад на рачунару 

 Оцена 5 

-креира низове 

-креира табеле 

-примењује 

библиотеке података 

-исправно пише код 

за примену функција 

(сумирање, просечна 

вредност, минимум, 

максимум) 

-графички 

представља податке 

-сортира и филтрира 

податке у табели 

Оцена 4 

- Исти критеријуми 

као за оцену пет, 

дозвољене две ситне 

грешке 

-креира низове 

-креира табеле 

-примењује 

библиотеке података 

-исправно пише код 

за примену функција 

(сумирање, просечна 

вредност, минимум, 

максимум) 

-графички 

представља податке 

-сортира и филтрира 

податке у табели 

Оцена 3 

- Ученик уз малу 

помоћ наставника 

-креира низове 

-креира табеле 

-пише код за 

одређену 

функцију/е 

-израђује 

једноставан 

графикон 

-изврши само 

један захтев 

сортирање или 

филтрирање 

Оцена 2 

-ради на нивоу 

присећања; 

-задатак не 

завршава до 

краја и има 

грешака; 

Оцена 1 

-незаинтересован за 

рад, омета друге; 

- ништа од 

траженог није 

урађено 



  

Критеријуми оцењивања за Иницијалног тест и  евалуациони тест  

 Иницијални тест.Овај тип теста се користи за дијагностичко оцењивање, односно за дијагностиковање у циљу 

планирања рада и провере усвојености знања у претходној школској години.Оцена из иницијалног теста се не уписује у 

дневник. 

Евалуациони тест чини око 10 питања који се оцењују са 1 или 0 бодова и то су питања на заокруживање, 

допуњавање... Оцена се уписује у свеску и саопштава се ученику. 

Бодовна скала: 

1 - 0-20% (0-2 бода) 

2 - 30-40 % (3-4 бода) 

3 - 50-60% (5-6 бодова) 

4- 70-80% (7-8 бодова) 

5 - 90-100% (9-10 бодова) 

Активност на часу 

Критеријуми који се оцењују у свеску су 

- Уредно носи уџбеник, Оцена 5 

Сви критеријуми испуњени 

Оцена 4 

Све осим самосталног учествовања у дискусијама 

Оцена 3 

Без активног рада на задацима и самосталног учествовања у дискусијама 

Оцена 2 

Уредно носи свеску и прибор, пише на часу 

Оцена 1 

Није испуњен ни један критеријум 

- Активно ради на задацима, 

- Учествује у дискусијама на часу, 

- Поставља питања 

- Израђује све вежбе 

 

 

 



ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА 

 
Према Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

- „Службени гласник РС” број 34 од 17.маја 2019. 

 

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

оцену: 

 

одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност 

трансформације знања и примене у новим ситуацијама; лако лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се 

заснивају на подацима; решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења 

и у потпуности критички рaсуђуje; показује изузетну самосталност уз 

изузетно висок степен активности и ангажовања. 

 

врло добар (4) добија ученик који у великој мери показује способност 

примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално 

изводи закључке који се заснивају на подацима; решава поједине 

проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички 

рaсуђуje; показује велику самосталност и висок степен активности и 

ангажовања. 

 

добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност 

употребе информација у новим ситуацијама; у знатној мери лoгички 

пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; већим делом самостално изводи закључке 

који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине 

проблеме; у довољној мери критички рaсуђуje; показује делимични степен 

активности и ангажовања. 

 

 довољан (2) добија ученик који знања која је остварио су на нивоу 

репродукције, уз минималну примену; у мањој мери лoгички пoвeзуje 

чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке 

који се заснивају на подацима; понекад је самосталан у решавању проблема и 

у недовољној мери критички рaсуђуje; показује мањи степен активности и 

ангажовања. 

 

недовољан (1) добија ученик који знања која је остварио нису ни на нивоу 

препознавања и не показује способност репродукције и примене; не изводи 

закључке који се заснивају на подацима; критички не рaсуђуje; не показује 

интересовање за учешће у активностима нити ангажовање. 

 

• Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на 

основу свих појединачних оцена (*најмање четири оцене током 

полугодишта) које су унете у дневник од почетка школске године. 

 

Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне 

оцене уписане у дневник, добијене било којом техником 

провере знања. Закључна оцена на полугодишту не узима се 

у обзир приликом утврђивања аритметичке средине на крају 

другог полугодишта. 

  

 



 

ШТА СЕ И КАКО ОЦЕЊУЈЕ 

 

• 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 и служи за планирање 

рада наставника и даље праћење напредовања ученика. 

 

• Усмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба 

полугодишта. Најмање две оцене у полугодишту треба да буду на 

основу усмене провере постигнућа ученика. 

Начини оцењивања: Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски 

задаци, есеји, провера усвојености појмова усменим одговором 

ученика ... Ниво исхода: Разумевање (навести пример, упоредити, 

објаснити, препричати...) 

Ученици увек треба да буду припремљени за усмени одговор. Могу бити 

испитивани сваког часа, с тим што имају право једном у току полугодишта на 

извињење и то пре почетка часа, уколико процене да нису спремни за 

одговарање. Извињење се не може искористити када наставник прозове 

ученика, већ искључиво пре. Оцена се уписује у дневник. Ученици могу 

поправљати своје усмене одговоре. 

 

• Писмена провера постигнућа ученика - обавља се у току оба полугодишта. 

 

Начини оцењивања: Објективни тестови са допуњавањем кратких одговора, 

задаци са означавањем, задаци вишеструког избора, спаривање појмова... 

Ниво исхода: Памћење (навести, препознати, идентификовати...) 

Контролне вежбе изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити 

истакнут на сајту школе. Оцена се уписује у дневник у року од осам дана од 

дана провере. 

У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе: 

оцена проценат образовни ниво образовни ниво 

1 0-30%   

2 31%-50% основни ниво препознавање 

3 51%-75% средњи ниво репродукција 

4 76%-90% средњи ниво разумевање 

5 91%-100% напредни ниво примена 

 

Тест у трајању до 15 минута обавља се без најаве, оцена се не уписује у 

дневник, а спроводи се ради утврђивања остварености циља часа и 

савладаности дела реализованих садржаја. Представља повратну 

информацију ученику и наставнику и може се узети у обзир приликом 

утврђивања закључне оцене. 

 



• Пројекат - 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: Експерименти, истраживачки пројекти 

Ниво исхода: Креирање и анализирање (поставити хипотезу, конструисати, 

планирати, реализовати, систематизовати, презентовати, вредновати...) 

• 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.... 

 Ниво исхода: Примена (употребити, спровести, демонстрирати...) 

 

 ШТА СЕ И КАКО ОЦЕЊУЈЕ 

 

• 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. 

 Додатно појашњење 

Ученик се оцењује на основу: 

- излагања и представљања (обрађених појмова, изложба радова, резултати 

истраживања, модели, цртежи, графикони, табеле, постери...) 

- писање есеја 

- учешће у дебати и дискусији 

- учешће на општинском, окружном или републичком такмичењу 

- учешће у различитим облицима групног рада 

 

 

 



• Рад на часу - је слободна наставникова процена о раду ученика током једног 

полугодишта/школске године. 

Рад на часу подразумева: ученикову пажњу, праћење, активно учествовање у 

наставном процесу. 

• Школска свеска из биологије - наставник може да оцени радну свеску 

ученика на крају полугодишта/школске године. Наставник оцењује: садржај 

свеске, уредност, цртеже, додатне текстове... 

 

• Домаћи задатак - наставник вреднује сваки домаћи задатак (д.задатак мора 

одговорити захтеву задатог задатка; да буде потпун, тачан). 

 

 

• Ваннаставне активности - подразумева ангажовање ученика у 

ваншколским активностима (Фестивал науке, Сат за нашу планету, 

Еко-фест, 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... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критеријуми  оцењивања 

 из предмета физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке 

активности 

     

    Оцењивање спортско техничких достигнућа: 

Пре сваког оцењивања током обуке, вежбања, ученици ће бити обавештени о начину 

оцењивања одговарајућег  елемента технике, као и напретка. 

Оцена недовољан (1) 

Ученик/ца не жели да покуша да изведе елемент током оцењивања , а има адекватну 

опрему да може радити час, и ради час.Ученик на том часу и наредном часу 

неоправдано не ради(нема опрему, не жели да ради,...).Ученик током извођења изводи 

намерно непримерене покрете, покрете који могу повредити њега/њу или другу децу, 

наставника; 

Оцена довољан  (2) 

Ученик/ца мора да покуша да изведе елементе технике у адекватној опреми и у складу 

са примереним спортским понашањем; 

Оцена добар (3) 

Ученик/ца уколико има делимичне правилности у извођењу елемената технике; 

Уколико током извођења одређене технике направи две грешке нпр.елементи одбојке 

техника прсти или чекић или скок у вис и др.; током једноставнијег састава направи две 

техничке грешке нпр.вежба на круговима (Вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето) 

уради само један од елемената правилно ,а два не успе/не уради правилно; Уколико у 

једној вежби/сложенијем саставу има више елемената технике , а он направи четири 

грешке нпр. Вежба на ниској греди или при показивању вежбе са вијачом где треба 

приказати минимално 10 различитих техника(5 у месту и 5 у кретању) за оцену одличан 

(5) ученик прикаже 6 или7 (елемената) прескакања вијаче; плес и др.    

Оцена врло добар(4)  

Уколико ученик правилно уради одговарајућу технику при мањој брзини(немогућност 

примене у игри,...).Нпр.ученик/ца уме да уради кошаркашки десни двокорак у трчању, 

а леви уме са застојем у месту  или у ходању; извођење елемента технике, 

вежбе/једноставнијег састава са једном техничком грешком, пример техника прсти или 

чекић, скок у вис, бацање кугле,и др.; или са две техничке грешке при сложенијем 

саставу нпр. вежбе на ниској греди, ученик/ца направи две грешке, састав вежба са 

вијачом ,од предвиђених минимално приказаних10 техника(елемената) прескока вијаче 

(5 у месту и 5 у кретању)ученик/ца прикаже  8  техника(елемената) прескока вијаче, 

плес идр. 

-Оцена одличан(5) 

Ученик/ца правилно изводи техички елеменат без грешака и у ситуацији у 

игри.Сложенију техничку вежбу/састав изводи уз максимално једну грешку нпр.вежба 

на греди, плес идр. 

Уколико се уочи изузетан напредак ученик може добити вишу оцену од       предходне 

из датог елемента технике. Уколико има времена на неком од наредних часова ученик 

може поправити оцену из одговарајућег елемента.  



   

 

  Оцењивање односа ученика према физичкој култури: 

          Ученик/ца у  сваком полугодишту добија једну оцену за доношење опреме, труд,    

залагање, спорско  понашање, фер-плеј, спорско  навијање. Ученик из свих наведених 

елемената добија само једну оцену.  

Ученик/ца добија минус за неадекватну опрему на часу и тада седи на клупи.  

Ученик може добити минус за неспортско понашање, уколико се не труди, не залаже, 

омета друге у раду, угрожава безбедност других, неспорски навија ... 

Ученик/ца током једног часа може добити максимално 2 минуса.  

Ученик може добити минус и током спортскик турнира, такмичења у организацији 

школе или на спорским турнирима, такмичењима где представља школу. 

- Уколико ученик/ца има три часа недељно из наведених предмета и има 0;1;2 или 

3 минуса добија оцену одличан (5) ,4 минуса и више добија оцену врло добар 

(4), уколико има 8 минуса и више оцена добар (3), 12 минуса и више, оцена 

довољан (2), 16 минуса и више, оцена недовољан (1); 

 

- Уколико ученик/ца има два часа недељно и има 0, 1 или 2 минуса добија оцену 

одличан (5), 3 минуса и више оцена је врло добар (4), 6 минуса и више оцена је 

добар (3), 9 минуса и више добија довољан (2), 12  минуса и више оцена је 

недовољан (1); 

- Уколико ученик/ца има један час недељно и има 0 или 1 минус добија оцену 

одличан (5), 2 минуса и више врло добар (4), 4 минуса и више добија добар (3), 6 

минуса и више довољан (2), 8 минуса и више недовољан (1). 

Ученици који покажу изузетно залагање, труд, резултат на општинским, окружним, 

међуокружним и републичким такмичењима, биће награђени оценом  одличан (5). 

Ученици/це који раде по ИОП-у оцењују се у складу са планом и програмом, 

очекиваним исходима, циљевима, напретку, труду, залагању, спорском понашању, 

спорском навијању. 

Закључивање оцене из наведених предмета је у складу са: Законом о основама ситема 

образовања и васпитања, Правилником о оцењивњу ученика у основном образовању и 

васпитању ("Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019). 

. 

 

  Митар Бањац                                                                           Предметни наставници: 

 15. 9. 2022. год.                               Томислав Рожмарић, Предраг Танацковић, Бојан                                                      

                                                              Јагодић, Јелена  Андрејевић и  Митар  Бањац. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


