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Професори разредне и предметне наставе “Прве основне школе“ оформили су
критеријуме за оцењивање ученика. Ови критеријуми помоћи ће самим ученицима да
прате своје напредовање.
На почетку школске године ученици, родитељи, односно други законски заступници се на
родитељским састанцим обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици,
распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени из свих
обавезних предмета, изборних програма и активности. Критеријуми оцењивања биће
доступни и на сајту школе: prvaosnovna.edu.rs.
Критеријуми су подељењи по разредима за ученике од 1. до 4. разреда и по стручним
већима за ученике од 5. до 8. разреда.
Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних
Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа –
образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 34/2019.
59/2020. и 81/2021.)
Оцењивање је дефинисано као саставни део процеса наставе и учења, којим се обезбеђује
стално праћење остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика.
Исходи су дефинисани као функционално знање ученика, тако да показују шта ће ученик
бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и
вештинама које је градио и развијао током једне школске године учења конкретног
наставног предмета.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
– ПРВИ РАЗРЕД
Ученици првог разреда оцењују се описном оценом орјентисаном ка исходима, из свих наставних
предмета.

СРПСКИ ЈЕЗИК
Ученик уме да:
1. разликује изговорени глас и написано слово; изговорене и написане речи и реченице;
2.влада основном техником читања и писања ћириличког текста;
3. разуме оно што прочита;
4. активно слуша и разуме садржај књижевноуметничког текста који му се чита;
5. препозна песму, причу и драмски текст;
6. одреди главни догађај, време (редослед догађаја) и место дешавања у вези са прочитаним текстом;
7. уочи ликове и прави разлику између њихових позитивних и негативних особина;
8. изрази своје мишљење о понашању ликова у књижевном делу;
9. препозна загонетку и разуме њено значење;
10. препозна басну и разуме њено значење;
11. разликује слово, реч и реченицу;
12. правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу једноставне структуре са одговарајућом
интонацијом, односно интерпункцијским знаком на крају;
13. правилно употреби велико слово;
14. учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;
15. обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима;
16. усмено препричава; усмено прича према слици/сликама и о доживљајима;
17. усмено описује ствари из непосредног окружења;
18. бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин користи нове речи у свакодневном
говору;
19. напамет говори краће књижевне текстове;
20. учествује у сценском извођењу текста;
21. пажљиво и културно слуша саговорнике;
22. слуша, разуме и парафразира поруку;
23. слуша интерпретативно читање и казивање књижевних текстова ради разумевања и
доживљавања;
24. примењује основна правописна правила;
25. пише читко и уредно;
26. писмено одговара на постављена питања;
27. спаја више реченица у краћу целину;
28. пише реченице по диктату примењујући основна правописна правила;
29. гласно чита, правилно и са разумевањем;
30. тихо чита (у себи) са разумевањем прочитаног;
31. пронађе информације експлицитно изнете у тексту

МАТЕМАТИКА
Ученик уме да:
1. одреди међусобни положај предмета и бића и њихов положај у односу на тло; − упореди
2. предмете и бића по величини; − уочи и именује геометријске облике предмета из непосредне
околине;
3. именује геометријска тела и фигуре;
4. групише предмете и бића са заједничким својством;
5. сложи/разложи фигуру која се састоји од познатих облика;
6. разликује: криву, праву, изломљену, затворену и отворену линију;
7. црта праву линију и дуж помоћу лењира;
8. броји унапред и уназад и са прескоком;
9. прочита, запише, упореди и уреди бројеве прве стотине и прикаже их на бројевној правој; −
користи редне бројеве;
10. разликује парне и непарне бројеве, одреди највећи и најмањи број, претходника и следбеника;
11. користи појмове: сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
12. сабира и одузима два једноцифрена броја не записујући поступак;
13. сабира и одузима до 100 без прелаза преко десетице;
14. растави број на сабирке и примени замену места и здруживање сабирака ради лакшег рачунања;
реши текстуални задатак са једном операцијом;
15. разликује новчане апоене до 100 динара и упореди њихову вредност;
16. уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;
17. прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и сликовног дијаграма или табеле;
18. измери дужину задатом, нестандардном јединицом мере;
19. преслика тачке и фигуре у квадратној мрежи на основу задатог упутства.
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Ученик уме да:
1. Примењује једноставне двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања)
2. правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања
3. комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу
4. одржава равнотежу у различитим кретањима
5. разликује правилно од неправилног држања тела и правилно држи тело
6. примењује правилну технику дисања приликом вежбања
7. изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу
8. игра дечји и народни плес
9. користи основну терминологију вежбања
10.поштује правила понашања у просторима за вежбање
11. поштује мере безбедности током вежбања
12.одговорно се односи према објектима, справама и реквизитимау просторима за вежбање
13. потује правила игре
14. навија фер и бодри учсенике у игри
15. прихвата сопствену победу и пораз
16, уредно одлаже ставри пре и након вежбања
17. наведе делове свога тела и препозна њихову улогу
18. уочи промену у расту код себе и других
19.уочи разлику између здравог и болесног стања
20. примењује здравствено-хигијенске мере, пре, у току и након вежбања
21.одржава личну хигијену

22. учествује у одржавању простора у коме борави
13. схвата значај коришћења воћа у исхрани
14. правилно се понаша за столом
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Ученик уме да:
1. објасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног
утицаја на тело и зашто је тишина важна;
2. разликује одабране звукове и тонове, певање/свирање; хор/један певач/група певача;
оркестар/један свирач/група свирача, боју различитих певачких гласова и инструмената и музичке
изражајне елементе;
3.препозна музички почетак и крај и понављање теме или карактеристичног мотива у слушаном
делу;
4. повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту гласа и боју инструмента са
карактером дела;
5. поштује договорена правила понашања при слушању музике;
6. користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука;
7. изговара у ритму уз покрет бројалице;
8. пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
9. пева по слуху уз покрет народне песме, музичке игре;
10. примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;
11. свира по слуху звучне ономатопеје и илустрације, ритмичку пратњу уз бројалице и песме,
једноставне аранжмане, свирачке деонице у музичким играма;
12. повезује почетне тонове песама-модела и једноставних наменских песама са бојама, ритам са
графичким приказом;
13. објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења.

СВЕТ ОКО НАС
Ученик уме да:
1. препозна и искаже радост, страх, тугу и бес уважавајући себе и друге;
2. правовремено и примерено ситуацији искаже своје основне животне потребе за храном, водом и
одласком у тоалет;
3. се понаша тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;
4. придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их прекрши;
5. сарађује са вршњацима у заједничким активностима;
6. одржава личну хигијену и адекватно се одева у циљу очувања здравља;
7. чува своју, школску и имовину других;
8. прати инструкције одраслих у опасним ситуацијама: поплава, земљотрес, пожар;
9. својим речима опише пример неке опасне ситуације из свог непосредног окружења;
10. примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе приликом кретања улицом са и
без тротоара и преласка улице;
11. снађе се у простору помоћу просторних одредница: напред-назад, лево-десно, горе-доле и
карактеристичних објеката;
12. одреди време својих активности помоћу временских одредница: делови дана, обданица и ноћ,
дани у недељи, пре, сада, после, јуче, данас, сутра, прекјуче, прекосутра;
13. посматрањем и опипавањем предмета одреди својства материјала: тврдо-меко, провиднонепровидно, храпаво- глатко;

14. учествује у извођењу једноставних огледа којима испитује природне феномене;
15. разликује природу од производа људског рада на примерима из непосредног окружења;
16. препознаје облике појављивања воде у непосредном окружењу: потоци, реке, баре, језера;
17. препознаје изглед земљишта у непосредном окружењу: равница, брдо, планина;
18. идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на основу њиховог спољашњег
изгледа;
19. уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег изгледа;
20. препознаје главу, труп, руке и ноге као делове тела и њихову улогу у његовом
свакодневномживоту;
21. препознаје улогу чула вида, слуха, мириса, укуса и додира у његовом свакодневном
функционисању и сазнавању окружења;
22. штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места;
23. се понаша тако да не угрожава биљке и животиње у непосредном окружењу;
24. повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ученик уме да:
1. опише, својим речима, визуелне карактеристике по којима препознаје облике и простор;
2. пореди своје утиске и утиске других о уметничким делима, изгледу објеката/предмета и
облицима из природе и окружења;
3. одреди, самостално и у сарадњи са другима, положај облика у простору и у равни;
4. црта на различитим подлогама и форматима папира;
5. користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;
6. обликује једноставне фигуре од меког материјала;
7. одабере, самостално, начин спајања најмање два материјала;
8. преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад
9. изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, доживљаје, утиске, сећања и опажања;
10. преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне предмете мењајући им намену;
11. изрази познате појмове мимиком и покретом тела, без звука;
12. повеже одабрану установу културе са њеном наменом;
13. поштује договоре и правила понашања и облачења приликом посете установама културе.

ДИГИТАЛНИ СВЕТ
Ученик уме да:
1. препозна дигиталне уређаје из окружења иименује неке од њих;
2.наведе неке од животних ситуација у којима дигитални уређаји олакшавају обављање послова;
3. упореди начине рада и живота људи пре и после појаве дигиталних уређаја;
4. упореди начине креативног изражавања са дигиталним уређајима и без њих;
5. користи дигиталнеуџбенике за учење(самостално и/или узпомоћ наставника);
6. упореди дигитални и папирни уџбеник;
7. упореди традиционалне видове комуникације са комуникацијом посредством дигиталних уређаја;
8. наведе неке од карактеристика „паметног“ дигиталног уређаја;
9. наведе на који начин дигитални уређаји могу да допринесу упознавању културне баштине;
10. наведе основна правила за коришћење дигиталних уређаја како не би угрозио здравље;
11. наведе неке од здравствених ризика везаних за прекомерно или неправилно коришћење

дигиталних уређаја ;
12. доведе у везу начин одлагања електронског отпада са загађењем животне средине ;
13. наброји основне податке о личности ;
14. објасни зашто саопштавање података о личности представља ризично понашање при
комуникацији помоћу дигиталних уређаја ;
15. именује особе или институције којима се треба обратити за помоћ у случају контакта са
непримереним дигиталним садржајем, непознатим, злонамерним особама или особама које
комуницирају на неприхватљив начин ;
16. наведе основне препоруке за руковање дигиталним уређајем на одговоран начин (примена мера
физичке заштите) и објасни зашто је важно примењивати их;
17. анализира једноставан познати поступак/активност и предлаже кораке за његово спровођење;
18. протумачи симболе познатог/договореног значења и спроведе поступак описан њима;
19. уочи и исправи грешку у симболима израженом упутству (алгоритму), провери ваљаност свог
решења и по потреби га поправи (самостално или сараднички);
20. доведе у везу алгоритам и понашање дигиталног уређаја.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
– ДРУГИ РАЗРЕД
Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се
формативним и сумативним оцењивањем. Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета, у складу
са законом и правилником. Бројчана оцена из обавезних предмета, у току школске године, утврђује се на
основу следећихкритеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика.
Ученици се у току школске године оцењују на следеће начине:
•

Писменим проверама (тестови, контролне вежбе и писмени задаци)

•

Усменом провером

•

Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака,
ангажовање у пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...)

Скала бројчаног оцењивања ученика на писменим проверама:
•

од 86%-до 100% одличан (5)

•

од 70%-до 85% врло добар (4)

•

Од 50%-69% добар (3)

•

од 30%-49% довољан (2)

•

испод 30% недовољан (1)

•

Скала може да варира у циљу мотивисаности ученика и у завсиности од његовог постигнућа али
не више од 10%.

•

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1 или ИОП-у 2, оцењује се на основу
ангажовања и степена остварености исхода уз прилагођавање начина и поступка оцењивања

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.
Оцену 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.

Оцену 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.
Оцену 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.

Критеријуми оцењивања - Српски језик – 2. разред
Тема: УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА
Исходи: влада основном техником читања и писања латиничког текста
Довољан (2)
- Разликује ћирилицуод
латинице; може да
запише речи латиницом;
уме да узпомоћ запише
краће реченице; слова
обликује неправилно,
често мешајући писма;
- чита споро и често
греши.

Добар (3)
- Записује реченице,
преписујући текст
написан ћирилицом;често
слова обликује нечитко;
чита споро уз грешке;
самостално латиницом
записује реченице.

Врло добар (4)
- Самостално чита и
пише латиницом уз мање
грешке.

Одличан (5)
- Користи латиницу исто
као што користи
ћирилицу; потпуно и
самостално користи оба
писма.

Тема: КЊИЖЕВНОСТ
Исходи:
• пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту
нелинеарном);
• разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, драмски текст;
• одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;
• одреди редослед догађаја у тексту;
• уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
• разликује стих и строфу;
• уочи стихове који се римују;
• објасни значење пословице и поуке коју уочава у басни;
• чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
• изражајно рецитује песму;
• изводи драмске текстове;
• износи своје мишљење о тексту;

Довољан (2)
- Препознаје делове
песме: строфа и стих,уз
помоћ;
-Повезује догађаје у
причи уз помоћ;
-Препознаје главне и
споредне ликове;наводи
ликове у причи;
примећујући основне
особине ликова уз
помоћ;
-Уз помоћ разликује

Добар (3)
Препознаје делове
песме: строфа и стих, уз
помоћ, препознаје
песничке слике уз
подстицај;
- Препознаје догађаје у
причи и повезује их уз
подстицај;
- Разврстава ликове на
главне и споредне и
препознаје основне
особине ликова уз
подстицај;

-

Врло добар (4)
- Разликује

делове
песме: строфа и стих ,
Изражава доживљај
песме те издваја
песничке слике;
- Уочава временску
повезаност догађаја у
причи и наводиправилан
редоследрадње;
- Издваја главне и
споредне ликове;
објашњава основне

(линеарном

и

Одличан (5)
- Самостално разликује
делове песме:
- Изражава доживљај
песме и песничке слике уз
давање примера;
- Објашњава узрочнопоследичну временску
повезаност догађаја у
причи и износи правилан
редослед радње;
- Разликује главне и
споредне ликове и

бајку, драмски текст,
басну, причу и роман;
Углавном научи
песму и уз помоћ је
рецитује;
- Уз помоћ и подстицај
може да изведе
једноставану улогу у
драмском тексту;
-Уз помоћ може да
издвоји очигледну и
јасну поуку басне; уме да
препозна пословицу.

Разликује бајку,
драмски текст, басну,
причу и роман;
- Рецитује песму уз
мањи подстицај;
- Уз мањи подстицај
може да изведе
једноставнију улогу у
драмском тексту;
-Уз подстицај издваја
очигледну и јасну поуку
басне;
може да препозна
пословицу.

-

особине;
- Уме да опише главне
карактеристике
књижевне врсте;
- Изражајно рецитује
песму;
- Самостално изводи
улоге у драмскомтексту;
- Самостално издваја
поуку у басни, уме да
објасни
неке
пословице.

упоређује
их;
објашњава
особине ликова и наводи
примере;
-Самостално описује
главне карактеристике
књижевне врсте дајући
примере;
Самостално и
изражајно рецитује
доносећи доживљајпесме
слушаоцу;
Самостално и
изражајно изводи улогеу
драмском тексту;
- Самостално издваја
поуке у басни,
самостално објашња
пословице.

Тема: ЈЕЗИК
Исходи:
разликује глас и слог и препозна самогласнике и сугласнике;
разликује врсте речи у типичним случајевима;
одређује основне граматичке категорије именица и глагола;
разликује реченице по облику и значењу;
поштује и примењује основна правописна правила.

•
•
•
•
•

Довољан (2)

Добар (3)

Врло добар (4)

Одличан (5)

- Препознаје именице и
глаголе помоћ;
- Уз помоћ разликује
реченице по обилику и
значењу;
-Уз помоћ препознаје и
разликује глас и слово;
- Раставља речи на крају
реда користећи цртицу уз
помоћ;
-Углавном правилно
изговара речцу ли, греши
у записивању упитних
реченица;
- Углавном правилно
изговара речцу не , греши
у записивању;
-- Примењује претходно
научена правописна
правила уз помоћ;
Пише вишечлана
географска имена, често
греши;
- Препознаје велико
почетно слово уназивима
улица, тргова иградова,
пише само узпомоћ.

- Препознаје једноставне
примере именица и глагола
у говорној и писаној
комуникацији;
- Разликује реченице по
облику и значењу у
једноставним примерима;
- Разликује глас и слово;
- Раставља речи на крају
реда користећи цртицу,
често греши;
-- Правилно изговара
речцу ли, понекад греши у
записивању упитних
реченица;
-Углавном
правилно
изговара речцу не,
понекад греши у
записивању;
-- Примењује претходно
научена правописна
правила уз мању помоћ;
Пише вишечлана
географска имена уз више
грешака;
- Препознаје велико
почетно слово у називима

- Препознаје и разликује
именицу и глагол као
врсту речи међу другим
речима у говорној и
писаној комуникацији уз
подстицај;
- Разликује реченице по
облику и значењу и даје
једноставне примере;
- Разликује слас, слово ,
самогласнике и
сугласнике - понекад
греши;
- Раставља речи на крају
реда користећи цртицу уз
понеку грешку;
- Правилно изговара и
записује речцу ли у
упитним реченицама;
- Правилно изговара и
записује речцу не у
одричним реченицама;
-Разуме и примењује
претходна знања и
вештине;
- Пише вишечлана
географска имена уз мање

- Разликује именицу и
глагол као врсту речи
међу другим речима у
говорној и писаној
комуникацији;
-Разликује реченице по
облику и значењу и даје
сопствене примере;
-Разликује глас, слово,
самогласнике
и
сугласнике;
- Примењује правило
растављања речи на крају
реда користећи цртицу и
даје примере;
- Правилно изговара и
самостално записује
речцу ли и даје примере;
- Правилно изговара и
записује речцу не у
одричним реченицама и
примењује научено у
- сопственим
примерима; Самостално
повезује ипримењује
претходна знања;
- Примењује научено о

улица, тргова и градова,
пише уз више грешака;

грешака;
-Примењује научена
правописна правила о
писању имена, назива
градова, села, улица и
тргова уз мање грешке;.

писању вишечланих
географских имена;
- Разуме и примењује
научена правописна
правила о писању имена,
назива градова, села,
улица и тргова;

Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Исходи:
користи различите облике усменог и писменог изражавања препричавање, причање, описивање;
правилно састави дужу и потпуну реченицу и
споји више реченица у краћу целину;
учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника;
разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај);
изражајно чита ћирилички текст.

•
•
•
•
•

Довољан (2)

Довољан (2)

Довољан (2)

Довољан (2)

- Разговара и слуша
саговорника у разговору
уз помоћ;
-Уз помоћ саставља
једноставну реченицу,
често греши;
- Обликује кратку причу
уз подстицај и помоћ;
- Запажа појединости у
посматрању и уз помоћ,
описује лик/предмет
према плану;
- Извештава о обављеном
задатку или о ономе који
ће се тек обавити не
поштујући хронолошки
редослед догађаја;
- Уз помоћ разликује
основне делове текста
(наслов, пасус, име
аутора, садржај);
- Чита споро и без
поштовања
интерпункције, често
греши;
Уз помоћ разуме
прочитано;

- Поставља и одговара на
питања уз помоћ;
-Може уз подстицај да
састави реченицу, уз мање
правописне грешке;
-- Обликује кратку причу
према плану;
-- Запажа појединости у
посматрању и уз
подстицај,
Описује лик/предмет
према плану ;
- Извештава о обављеном
задатку или о ономе који
ће се тек обавити уз
одступања
у
хронолошком редоследу
догађаја;
Разликује основне
делове текста (наслов,

- Уљудно разговара и
слуша
саговорника;
- Самостално поставља и
одговара на питања;
- Самостално саставља
реченице уз поштовање
већине правописних
правила;
- Самостално обликује
кратку причу према
плану;
- Запажа појединости у
посматрању, непотпуно
описује лик/предмет
према плану;
- Извештава о обављеном
задатку или о ономе који
ће се тек обавити уз мања
одступања
у
хронолошком редоследу
догађаја;
- Самостално разликује
основне делове текста;
Гласно чита текстове уз
понеку грешку,потребно
му је скренути пажњу на
интонацију и доживљај
текста; разумепрочитано.

- Самостално уљудно
разговара и слуша
саговорника;
- Самостално поставља
сложенија питања и даје
одговоре на сложена
питања, у складу са
узрастом;
- Самостално саставља
сложеније реченице
поштујући правописна
првила;
- Самостално обликује
причу уз поштовање
језичких и правописних
правила;
- Самостално запажа
појединости у посматрању
и описује лик/предмет
према плану описа
логички повезаним
реченицама;
-- Самостално извештава о
обављеном задатку или о
ономе који ће се тек
обавити држећи се
хронолошког редоследа
догађаја;
- Самостално разликује
основне делове текста уз
навођење примера;
Гласно и изражајно чита
текстове,поштујући
интерпункцију и
доживљај текста; разуме
прочитано;

пасус, име аутора, садржај),
често греши;

- Гласно чита текст уз
грешке, не обраћа
пажњу на знаке
интерпункције;
углавном
разуме
прочитано.

Критеријуми оцењивања - Математике – 2. разред
Тема: БРОЈЕВИ
Исходи:
– одреди десетице најближе датом броју;
– усмено сабира и одузима бројеве до 100;
– користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац;
– примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања;
– усмено множи и дели у оквиру прве стотине;
– израчуна вредност бројевног израза са највише две операције;
– реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске операције и провери тачнострешења;
– одреди непознати број у једначини са једном аритметичком операцијом;
– одреди делове (облика) дате величине;
– изрази одређену суму новца преко различитих апоена;
– прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама;
– прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом;
– уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;

Довољан (2)

Добар (3)

Броји унапред и
уназад до 100.
- Зна да одреди који
бројеви припадају
одређеној десетици.
- Сабира и одузима до до
100
без
аутоматизације узсталну
помоћ,
повремено греши у
примени одговарајућег
математичког записа.
Уз
подршку
примењује замену места
и здруживање сабирака,
често греши у
именовању чланова
рачунских операција. Уз
подршку
примењује везу
сабирања и одузимања у
скупу бројева до 100 при
чему често греши у
именовању чланова
рачунских операција.
- Одређује непознати
сабирак, умањеник и
умањилац уз сталну
помоћ.
- Множи и дели у
оквиру таблицемножења
без
аутоматизације, узсталну
помоћ.
Примењује везу

Уме да упореди
бројеве по величини и да
прикаже број на датој
бројевној полуправој уз
мању помоћ.
- Самостално и тачно
сабира и одузима са
прелазом у скупу бројева
до 100, ретко погреши.
Примењује
одговарајући
математички
запис,
објашњава
уз
минималну
помоћ
поступак
писаног
рачунања.
Примењује замену
места
и
здруживање
сабирака именујући при
томе чланове рачунских
операција,
понекад
погреши. Примењује везу
сабирања и одузимања
именујући
при
томе
чланове
рачунских
операција.
- Одређује
непознати
сабирак, умањеник и
умањилац,
али
не
обашњава поступак.
-Множи и дели у оквиру
таблице множења без
потпуне
аутоматизације,
уз
повремене грешке које

-

-

врло добар (4)
Уме да упореди
бројеве по величини и да
прикаже број на датој
бројевнојполуправој.
- Самостално и тачно
сабира и одузима са
прелазом у скупу бројева
до 100.
- Самостално и тачно
примењује
одговарајући
математички
запис,
објашњава
поступак
писаног рачунања.
- Самостално и тачно
примењује заменуместа и
здруживање сабирака
именујућипри томе
члановерачунских
операција.
Самостално
и
тачно
примењује везу
сабирања и одузимања
именујући
при
томе
чланове
рачунских
операција.
- Самостално и тачно
одређује
непознати
сабирак, умањеник и
умањилац и објашњава
поступак.
- Самостално и тачно
решава једноставне и
понекад
сложене
текстуалне задатке и зна

-

Одличан (5)
- Самостално и тачно
решава изразе са две и
више
рачунских
операција.
- Самостално и тачно
примењује замену местаи
здруживање сабирака
именујући при томе
чланове рачунских
операција.
- Самостално и тачно
примењује
везу
сабирања и одузимања у
скупу бројева до 100
именујући при томе
чланове рачунских
операција ради лакшег и
бржег рачунања.
- Самостално и тачно
одређује
непознати
сабирак, умањеник и
умањилац и објашњава
поступак
израчунавања.Самостално
и тачно решава сложене
текстуалне задатке са две
операције и објашњава
поступак и проверава
тачнострешења.
- Самостално и тачно
решава једначином
сложене
текстуалне
задатке
и
проверава
тачност решења.
- Самостално и тачно

множења и дељења уз
сталну помоћ, не именује
при томечланове
рачунскихоперација.
- Одређује непознати
чинилац, дељеник и
делилац уз сталну помоћ.
- Решава једноставне
текстуалне задатке уз
мању несигурност и
сталну помоћ.
- Именује новчанице и
уз помоћ зна да изрази
суму преко различитих
апоена.
- Уз помоћ чита и
записује
бројеве
римским цифрама.
-Уз велику помоћ
приказује мањи број
података у таблици и
стубичастим
дијаграмом.
Уз велику помоћ уочава
правило иодређује
следећи члан започетог
низа.

исправља самостално.
-Примењује
везу
множења и дељења уз
повремену помоћ, не
именујући
при
томе
чланове
рачунских
операција.
-Одређује
непознати
чинилац,
дељеник
и
делилац, али необјашњава
поступак.
- Решава
текстуалне
задатке, уз несигурност и
повремену помоћ, али
најчешће разуме и може
самостално да постави
задатак.
- Именује новчанице,али
греши и сам се исправља
када изражава суму преко
различитих апоена.
- Чита
и
записује
бројеве
римским
цифрама,
понекад
греши.
- Приказује мањи број
података у таблици и
стубичастим
дијаграмом,
али
понекад се деси грешка.
- Најчешће самостално
уочава правило и одређује
следећи члан започетог
низа.

да самостално и понекад
уз мањи подстицај
објаснипоступак.
- Самостално и тачно
одређује
непознати
чинилац,
дељеник
и
делилац и објашњава
поступак.
- Самостално множи и
дели аутоматизовано у
оквиру
таблице
множења.
Самостално
примењује везу можења
и дељења именујући при
томе чланове рачунских
операција.
- Самостално и тачно
решава текстуалнезадатке
уз помоћ и подстицај код
сложених зададатака.
Зна
да
изрази
одређену суму новца
преко
различитих
апоена, али је несигуран.
- Самостално и тачно
чита и записује бројеве
римским цифрама.
- Самостално приказује
мањи број података у
таблици и стубичастим
дијаграмом и зна да
прочита податке из
дијаграма, најчешће знада
реши задатак на основу
тих података.Самостално уочава
правило и одређује
следећи члан започетог
низа.

аутоматизовано множи и
дели
у
свакодневној
примени.
- Самостално и тачно
примењује везу можења и
дељења именујући при
томе чланове рачунских
операција.
- Самостално и тачно
решава једначине са две
рачунске операције и
објашњава поступак.
- Самостално и тачно
решава
сложене
текстуалне задатке са две
операције и објашњава
поступак и проверава
тачнострешења.
- Самостално и тачно
решава
проблемске
задатке на више начина и
објашњава своје приступе
решавању.
- Самостално и тачно
изражава одређену суму
новца преко различитих
апоена.
- Самостално и тачно
записује и чита бројеве
римским
цифрама
и
објашњава
систем
писања
бројева
римским цифрама.
- Самостално и тачно
приказује
мањи
број
података у таблици и
стубичастим
дијаграмом и зна да
прочита
податке
из
дијаграма и на основутих
података реши задатак и
проверитачност решења.
- Самостално закључујена
основу датих података,
уочава правило и одређује
следећи члан започетог
низа, објашњаваправило.

Тема: ГЕОМЕТРИЈА
Исходи:
• разликује дуж, полуправу и праву;
• одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски);
• одреди обим геометријске фигуре;
• нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи;
• уочи подударне фигуре на датом цртежу;
• уочи симетричне фигуре;
• допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву.

Довољан (2)
-Разликује
дуж,
полуправу и праву и уз
помоћ их црта.
- Уз помоћ мери
дужину дужи.
- Именује геометријска
тела (лопта, ваљак, купа,
пирамида, квадари
коцка)
- Именује геометријске
облике у равни(квадрат,
круг, троугао,
правоугаоник и тачку).
- Именује и разликује
отворену изатворену
изломљену и криву
линију.
- Уз велику помоћ
одређује дужину
изломљене линије
графички и рачунски.
Зна да обим представља
збир
дужина
страница
фигуре, али му је
потребна помоћ у
израчунавању.
- Уз помоћ црта
правоугаоник, квадрати
троугао на квадратној
мрежи и тачкастој
мрежи.
- Уочава подударне
фигуре на датомцртежу,
али често греши и
потребана му је помоћ.
- Уочава симетричне
фигуре и често
неправилно (потребнаму
је већа помоћ) допуњава
дати цртеж тако да
добијена фигура
буде

Добар (3)
Разликује дуж,
полуправу и праву и
понекад прецизно их
црта.
- Самостално мери
дужину дужи, алипонекад
греши.
- Именује и црта
геометријска
тела
(лопта, ваљак, купа,
пирамида, квадар икоцка)
- Именује и црта
геометријске облике у
равни (квадрат, круг,
троугао, правоугаоник и
тачку).
- Зна да одреди дужину
изломљене
линије
графички и рачунски,али
повремено греши.
Зна да обим
представља збир дужина
страница
фигуре, самостално
израчунава обим када су
дужине
страница
изражене
истом
јединицом мере уз
повремене грешке.
Самостално, али
непрецизно
црта
правоугаоник, квадрат и
троугао на квадратној
мрежи и тачкастојмрежи.
- Самостално уочава
подударне фигуре на
датом цртежу.
- Уочава симетричне
фигуре, уз повремену
помоћ допуњава дати
цртеж тако да добијена
фигура
буде

-

Врло добар (4)

Одличан (5)

- Црта и обележава дуж

- Самостално црта и

(када је дата дужина),
праву и полуправу.
- Самостално и тачно
мери дужину
дужи,
понекад погреши у
изражавању различитим
јединицамамере за
дужину.
- Именује и самостално
црта геометријска тела
(лопта, ваљак, купа,
пирамида, квадар и
коцка)
- Именује и самостално
црта геометријске
облике у равни(квадрат,
круг, троугао,
правоугаоник и тачку).
- Самостално одређује
дужину изломљенелиније
графички и рачунски.
- Самосталноизрачунава
обим када су дужине
страница изражене истом
јединицом мере.
- Самостално црта
правоугаоник, квадрат и
троугао на квадратној
мрежи и тачкастој
мрежи.
- Уочава симетричне
фигуре и самостално
допуњава дати цртеж,
тако да добијенафигура
буде
симетрична у односу на
дату праву, али није
прецизан.
- Уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни и цртаих

обележава дуж , праву и
полуправу.
- Самостално и тачно
мери дужину дужи, и
изражава је различитим
јединицама мере за
дужину.
- Самостално и тачно
одређује дужину
Изломљене линије
графички и рачунски,
- Самостално и тачно
израчунава обим када су
дужине страницаизражене
различитимјединицама
мере или сам мери
дужине страница и рачуна
обим.
- Уочава симетричне
фигуре и самостално и
прецизно допуњава дати
цртеж тако да добијена
фигура будесиметрична у
односу надату праву.
- Уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни и
самостално их црта на
основу захтева датих у
текстуалном задатку.

симетрична у односу на
дату праву.
Уз помоћ користи
геометријски прибор.

симетрична у односу на
дату праву.
Самостално, али
непрецизно користи
геометриски прибор.

на основу захтева датих у
текстуалном задатку
повременотражећи
помоћ.
Самостално користи
геометриски прибор.

Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Исходи:
• изрази дужину у различитим јединицама за мерење дужине;
• измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине;
• чита и запише време са часовника;
• користи јединице за време у једноставним ситуацијама.

Довољан (2)
Зна јединице за
мерење дужине и
претвара их уз већу
помоћ.
- Уз помоћ мери
дужину дате дужи и црта
дуж одређенедужине.
- Уз већу помоћ
користи прибор за
мерење дужине.
Разликује врсте
часовника.
- Зна да прочита време
на дигиталном
часовнику. Уз помоћ зна
да наброји јединице за
мерење времена.
- Зна који је дан данас,
који је био јуче и који ће
бити сутра, зана којије
сада месец.
- Самостално набраја
годишња доба.
- Зна колико месеци
траје једна година и знада
наброји дане у недељи и
месеце у години.

-

Добар (3)
Зна јединице за
мерење дужине и
претвара их узповремену
помоћ.
- Мери дужину дате
дужи и и црта дуж
одређене дужине, али је
повремено непрецизан.
- Самостално користи
прибор за мерење
дужине.
- Зна да прочита време на
дигиталномчасовнику и
уз помоћ чита време на
- часовнику са
казаљкама. Набраја
јединице замерење
времена и зна колико
минута има час, колико
часова траје дан,колико
дана и недеља има у
години,
самостално набрајамесеце
у години, али мује
потребна помоћ у
примени.
- Самостално и тачно
бележи датум.
Самостано чита календар.

-

Врло добар (4)
Зна јединице за
мерење дужине и
самостално
их
претвара.
- Самостално мери
дужину дате дужи и црта
дуж одређенедужине, али
је понекад непрецизан.
- Зна самостално да
прочита и запишевреме
на часовнику,али
понекад погреши.
- Набраја јединице за
мерење времена и зна
колико минута има час,
колико часова траје
дан, колико дана и
недеља има у години,
самостално набраја
месеце и колико који
месец има дана.
- Самостално уз мање
грешке
претвара
јединице за мерење
времена.
Уз мању помоћ зна да
именује који месеци
припадају
ком
годишњем добу.

-

Одличан (5)
Самостално мери
дужину дате дужи и црта
дуж одређене дужине.
- Зна самостално и
тачно да прочита и
запише време на билоком
часовнику.
Добро познаје
јединице за мерење
времена и самостално и
тачно то знање примењује
у
свакодневном животу.
- Самостално и тачно
именује који месец
припада ком годишњем
добу.

-

Критеријуми оцењивања - Свет око нас – 2. разред
Тема: ДРУГИ И ЈА
Исходи:
• оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
• прихвати последице када прекрши правила понашања;
• се понаша тако да уважава различитости других људи;
• сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
• препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима;
• идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
• разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота;
• повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањемздравља;
• повеже резултате рада са уложеним трудом;
• одржава личну хигијену- руку, зуба и чулних органа.

Довољан (2)

Добар (3)

- Препознаје пристојно
понашање у школи и ван
ње, али га се не
придржава.
- Препознаје мирно
решавање сукоба уз
помоћ.
- Препознаје важност
међусобног помагања и
уважавања.
- Препознаје права и
именује дужности уз
помоћ.
-Препознаје грб,заставу
и химнуРепублике
Србије и примерено се

-

Примењује
пристојно понашањеу
школи и ван ње уз честа
одступања.
- Примењује мирно
решавање сукоба уз
подстицај.
Примењује
међусобно помагањеи
уважавање уз подстицај.
- Именује права и
дужности
уз
подстицај.
- Именује химну, грб и
заставу Републике
Србије и примерено

понашапрема
симболима;
- разликује потребе од
жеља на једноставним
примерима
из
сопственог живота.

се
понаша
премасимболима.

Врло добар (4)
- Примењује пристојно
понашање у школи и ван
ње уз мања одступања.
- Примењује мирно
решавање сукоба узмања
одступања.
- Примењујемеђусобно
помагање и уважавање уз
мања одступања.
- Објашњава права и
дужности.

Одличан (5)
-Примењује пристојно
понашање у школи и ван
ње.
- Предлаже начине
мирног
решавања
сукоба.
Примењује и
предлаже међусобно
помагање, уважавадруге.
- Објашњава права и
дужности,
даје
примере.
Повезује личну
хигијену, боравак у
природи,
физичку
активност и разноврсну

исхрану са очувањем
здравља.

Тема: КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА
Исходи:
• одреди тип насеља на основу његових карактеристика;
• оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
• идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
• сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
• се понаша тако да уважава различитости других људи;
• примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељуса
околином;
• именује занимања људи у свом насељу са околином;
• пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката;
• разликује облике рељефа у свом насељу и околини;
• разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини.

Довољан (2)
-Препознаје појамнасеља
уз помоћ;
- Разкикује село од
града уз помоћ;
- Препознаје значајне
грађевине у близини
школе уз помоћ;
- Препознаје права и
обавезе у односу на
правила понашања у
групама
којима
припада уз помоћ;
Разликује врсте
саобраћаја уз помоћ;
- Препознаје правила
културног и безбедног
понашања у саобраћајуи
превозним средствима
у насељу саоколином уз
помоћ;
- Именује занимања
људи у свом насељу са
околином уз помоћ;
- Разликује облике
рељефа у свом насељу и
околини уз помоћ;
Разликује облике и делове
површинскихвода у свом
насељу и околини уз
помоћ.

Добар (3)
Препознаје појам
насеља уз подстицај;
- Разликује село од
града уз подстицај;
- Препознаје значајне
грађевине у близини
школе уз подстицај;
- Препознаје права и
обавезе у односу на
правила понашања у
групама
којима
припада уз подстицај;
-Разликује
врсте
саобраћаја
уз
подстицај;
- Препознаје правила
културног
и
безбедног понашањау
саобраћају и превозним
средствима у насељуса
околином узподстицај;
- Именује занимања
људи у свом насељуса
околином узподстицај;
- Разликује облике
рељефа у свом насељуи
околини узподстицај;
Разликује облике и
делове површинских
вода у свом насељу и
околини уз подстицај.

-

Врло добар (4)

Одличан (5)

-Користи појам насеља у
свакодневном
животу;
града;
-Наводи и описује
- Препознаје значајне
значајне грађевине у
грађевине у близини
близини школе;
школе;
- Објашњава права и
- Препознаје права и
обавезе у односу на
обавезе у односу на
правила понашања у
правила понашања у
којима
групама
којима групама
припада
и
даје
примере
из
припада уз мања
свакодневног
живота;
одступања;
-Разликује
врсте
Разликује врсте
саобраћаја;
саобраћаја;
- Примењује правила
- Препознаје правила
културног и безбедног
културног и безбедног
понашања у саобраћајуи
понашања у саобраћајуи
превозним средствима
превозним средствима
у
насељу
саоколином;
у насељу саоколином;
Наводи
примере из
- Именује занимања
окружења
и
описује
људи у свом насељу са
занимања људи у свом
околином;
насељу са околином;
- Разликује облике
Именује облике
рељефа у свом насељу и
рељефа
у свом насељу и
околини;
околини;
Разликује облике и делове
површинских вода у свом Именује облике и делове
површинских вода у свом
насељу иоколини.
насељу иоколини.

- Зна појам насеља;
- Разликује село од

Тема: КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ
Исходи:
• одабере начин кретања тела , узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој сетело
креће;
• понаша се тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;
• сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
• наводи примере различитих облика кретања у окружењу;
• измери растојање које тело пређе током свог кретања;
• одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу,месец,
годину;
• забележи и прочита податке из личног живота помоћу ленте времена;
• повеже резултате рада са уложеним трудом;
• изведе једноставне огледе пратећи упутства.

Довољан (2)
- Уме да одабере начин
кретања
тела,
узимајући у обзир облик
тела, врступодлоге и
средину у којој се тело
креће, уз помоћ;
- Наводи примере
различитих облика
кретања у окружењу уз
помоћ;
- Мери растојање које
тело пређе током свог
кретања уз помоћ;
- Препознаје јединицеза
мерење времена;
-Именује месеце угодини
уз помоћ;
- Одређује број дана у
месецу
помоћу
календара,
чита
календар и пише датумуз
помоћ,
Гледа у сат уз помоћ.

Добар (3)
Уме да одабереначин
кретања тела, узимајући
у обзир облик тела,
врступодлоге и средину
укојој се тело креће уз
подстицај;
- Наводи примере
различитих облика
кретања у окружењууз
подстицај;
- Мери растојање које
тело пређе током свог
кретања уз подстицај;
- Препознаје јединицеза
мерење времена;
- Именује месеце у
години уз подстицај;
- Одређује број дана у
месецу
помоћу
календара,
чита
календар и пише датум
уз подстицај,
-Гледа у сат узподстицај.

-

Врло добар (4)
- Уме да одабере начин
кретања
тела,
узимајући у обзир облик
тела, врступодлоге и
средину укојој се тело
креће узмања одступања;
Наводи примере
различитих облика
кретања у окружењу уз
мања одступања;
- Мери растојање које
тело пређе током свог
кретања уз мања
одступања;
- Препознаје јединицеза
мерење времена
-Именује месеце у
години;
-Одређује број дана у
месецу
помоћу
календара,
чита
календар и пише датум;
-Гледа у сат.

Одличан (5)
- Примењује, наводи
примере и објашњава
кретање
тела,
узимајући у обзир облик
тела, врступодлоге и
средину укојој се тело
креће.
-Самостално изводи
једноставне огледе
пратећи упутства;
Примењује
орјентацију у времену.

Тема: РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ
Исходи:
• идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења;
• сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
• препозна примере повезаности живих бића са условима живота;
• разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране;
• изведе једноставне огледе пратећи упутства;
• разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла;
• повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/ улогама;
• негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у окружењу;
• наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека;
• повеже резултате рада са уложеним трудом;
• повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима;
• безбедно поступа пре и током временских непогода;
• штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
• разврста отпад на предвиђена места;
• понаша се тако да уважава различитости других људи.

Довољан (2)

Добар (3)

Врло добар (4)

-Идентификује
Заједничке особине
живихбића на примерима
изокружења уз помоћ;
-Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота и начина
исхране уз помоћ;
-Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла уз
помоћ.

-Идентификује
заједничке
особине
живих
бића
на
примерима
из
окружења
уз
подстицај;
-Разврста животињеиз
окружења на основу
начина животаи начина
исхране узподстицај;
-Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стаблауз
подстицај;
-Препозна примере
повезаности живих бића
са условимаживота уз
подстицај.

-Идентификује
заједничке
особине
живих
бића
на
примерима из
окружења уз мања
одступања;
-Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота иначина
исхране уз мања
одступања;
-Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла уз
мања одступања;
-Препозна
примере
повезаности живихбића
са условима живота уз
мања одступања;
-Повеже делове тела
живих бића са њиховом
улогом/ улогама уз мања
одступања.

Одличан (5)
-Идентификује
заједничке
ос
обинеживих
би
ћа
на
примерима
из
окружења;
- Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота иначина
исхране;
- Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла;
- Препозна примере
повезаности живихбића
са условима живота;
- Повеже делове тела
живих бића са њиховом
улогом/ улогама;
- Изведе једноставне
огледе
пратећи
упутства;
-Наведе примере који
показују значај биљака и
животиња за човека;
Повеже промене у
природи и активности
људи са годишњим
добима;

Тема:ЧОВЕК СТВАРА
Исходи:
•
•
•
•
•
•
•

сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета;
истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала;
повеже резултате рада са уложеним трудом;
штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
пронађе нову намену коришћеним предметима;
разврста отпад на предвиђена места.
Довољан (2)

-Препознаје различите
врсте материјала уз
помоћ;
- одабере материјалекоји
својим својствима
највише одговарају
употреби предмета уз
помоћ;
-препознаје природне и
вештачке материјале уз
помоћ;- разврстава отпад
на предвиђена места уз
помоћ.

Добар (3)

Врло добар (4)

Одличан (5)

-Препознаје различите
врсте
материјала
уз
подстицај;
- одабере материјале
који
својим
својствима
највише
одговарају
употреби
предмета
уз
подстицај;
разликује
природне и вештачке
материјалеуз подстицај;
- разврстава отпад на
предвиђена места уз
подстицај.

- Зна различите врсте
материјала уз мања
одступања;
-зна да
одабере
материјале који својим
својствима
највише
одговарају
употреби
предмета
уз
мања
одступања;-разликује
природне и вештачке
материјале
уз мања
одступања;
- самостално разврстава
отпад на предвиђена
места ;
-истезањем, савијањеми
сабијањем одреди
својства материјала.

-Примењује стечена
знања о различитим
врстама материјала у
свакодневном животу;
-самостално одабира
материјале који својим
својствима највише
одговарају употреби
предмета;
-примењује
знања о
природним и
вештачким
материјалима;
-истезањем, савијањем и
сабијањем
одреди
својства материјала;
- штедљиво
троши
производе које користи у
свакодневним
ситуацијама;
-проналази
нову
намену
коришћеним
предметима;
- самостално разврстава
отпад на предвиђена
места ;
-изводи
једноставне
Огледе пратећи упутства;

Критеријуми оцењивања - Ликовна култура - 2. разред
Тема: ОБЛИЦИ
Исходи :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Користи информације о светлости и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад
Тумачи једноставне
визуелне информације везане за облике које опажа у свакодневномживоту.
Природне облике надограђују, допуњују и на тај начин развијају комбинаторне способности ;
Користи информације о особинама облика и контрасту у свом стваралачком раду.
Разматра сам и са другима шта и како је учио и где та знања може применити.
Изразава своје замисли одабраном ликовном техником.
Примени стечена знања и доживљена искуства на новим задацима.
Користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад;
Уочава визуелне супротности у свом окружењу и изрази одабраним материјалом и техникамасвој
доживљај и замисли.
Преобликују материјале у занимљиве ликовне .целине
Користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин
Користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин преобликује, самостално или усарадњи
са другима, материјале и предмете за рециклажу
Изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и замисли.
Преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу
Разматра, сам или у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити.
Повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте.

Тема : ПРОСТОР
Исходи:
● Повезује и примењује стечена знања из различитих области, да уређује простор у коме живи и
да води рачуна о њему.
● Повезује уметничко занимање сценографа, костимографа, и одговарајуће продукте.
● Изражава говором, мимиком, и телом различита расположења, покрете и дешавања;
● Упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, изрази, одабраним материјалом и техникама
замисли;
Тема : СПОРАЗУМЕВАЊЕ
Исходи:
● Тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу и користи их као
подстицај за стваралачки рад
● користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начинсе изрази, одабраним материјалом
и техникаматумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу
● користи информације и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад;
● тумачи једноставне визуелне информације
● користи материјал и прибор на безбедан, одговоран и креативан начин;
● изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и замисли
Тема: ЛИКОВНЕ ИГРЕ
Исходи:
● изрази бојом, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, осећања и замисли
● вајањем у глини изрази своје емоције, машту, осећања и замисли
● користи информације као подстицај за стваралачки рад;
разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити

Довољан (2)

Добар (3)

Тема: Облици

-Ученик уз подстицај
-Редовно доноси прибор и
уочава и представља
заинтересован је за рад.
облике у простору.

Тема: Простор
-Редовно
доноси
прибор
и
заинтересован је за рад.

-Ученик уз подстицај
уређује простор у коме
живи, уочава
и
представља
простор,
облике и дешавања у
њему.

Врло добар (4)

Одличан (5)

уочава и
представља
облике
у
представља облике у
простору.
простору;
- спретно
повезује -Креативно и јединствено
ликовноповезује облике у
облике у простору.
простору.

- Самостално уочава и -Самостално

-Самостално
уређује
простор у коме живи и
води рачуна о њему;
-Повезује
уметничко
занимање
сценографа,
костимографа
и
одговарајуће продукте;
-спретно приказује свој
доживљај простора.

- Самостално
уређује
простор у коме живи и
води рачуна о њему;
Повезује
уметничко
занимање сценографа,
костимографа,
и
одговарајуће продукте.
Креативно
и
јединствено
приказује
свој доживљај простора.
Самостално користи
Тема: Споразумевање
Самостално користи
једноставне визуелне
-Редовно
доноси -Тумачи уз подстицај
једноставне визуелне
информације
као информације
прибор
и једноставне визуелне
као
информације.
подстицај
за постицај за стваралачки
заинтересован је за рад.
стваралачки рад.
рад, приказујући свој
доживљај креативно и
јединствено.
-Ученик
уз
подстицај
-Самостално
и
спретно
-Самостално, креативно и
Тема: Ликовне игреизражава
своје
емоције
и
изражава
своје
емоције
јединствено
изражава
Редовно
доноси
користећи машту, осећања и замисли своје емоције, машту,
прибор
и замисли
различите осећања
и
замисли
заинтересован је за рад. информације и различите користећи
материјале и технике.
материјале и
технике користећи
различите
примењујући
стечено материјале и
технике
знање.
примењујући стечено
знање.

Критеријуми оцењивања - Физичко и здравствено васпитање – 2. разред
Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ
Исходи:
• правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
• комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
• одржава равнотежу у различитим кретањима;
• изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу;
• изведе дечји и народни плес;
Довољан (2)
Правилно
изведе
вежбе,
разноврсна
природна и изведена
кретања уз помоћ;
-Користи
усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз помоћ;
- Одржава равнотежу у
различитим кретањима;
- Изводи
кретања,
вежбе и кратке саставе уз
музичку пратњу узпомоћ;
- Изводи
дечји
и
народни плес уз помоћ.

-

Добар (3)
Правилно
изведе
вежбе,
разноврсна
природна и изведена
кретања уз подстицај;
- Користи
усвојене
моторичке вештине уигри
и свакодневном животу уз
подстицај;
- Одржава равнотежу у
различитим кретањима;
- Изводи
кретања,
вежбе и кратке саставе уз
музичку
пратњу
уз
подстицај;
- Изводи
дечји
и
народни
плес
уз
подстицај.

-

Врло добар (4)

Одличан (5)

Правилно
изводи
вежбе,
разноврсна
природна и изведена
кретања
уз
мања
одступања;
-Користи
усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу
уз
мања
одступања;
- Одржава равнотежу у
различитим кретањима;
- Изводи
кретања,
вежбе и кратке саставе уз
музичку пратњу уз мања
одступања;
- Изводе
дечји
и
народни плес уз мања
одступања.

-Поседује
позитивно
искуство успешности кроз
овладавање
правила елементарних и
штафетних игара
-Спретно учествује у
елементарним
и
штафетним играма
-Покретом изражава своје
емоције
и
искуства,
покрет
усклађује са музиком
-Вешто
изводи
сложеније
форме
природних
облика
кретања.

-

Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Исходи:
• користи основну терминологију вежбања;
• поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;
• поштује мере безбедности током вежбања;
• одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;
• поштује правила игре;
• навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа;
• прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
• уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
• уочава улогу делова тела у вежбању;
• уочи промене у расту код себе и други;
• препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан;
• примењује здравствено - хигијенске мере пре, у току и након вежбања;
• одржава личну хигијену;
• учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
• наведе врсте намирница у исхрани;
• препознаје везу вежбања и уноса воде;
• повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље;
• препозна лепоту покрета у вежбању;
• се придржава правила вежбања;
• вреднује успех у вежбању;

Довољан (2)
- Користи основну
терминологију
вежбања уз помоћ;
– Поштује правила
понашања у и на
просторима завежбање;
–
Поштује мере
безбедности током
вежбања;
- Одговорно се односи
према
објектима,
справама и
реквизитима у
просторима завежбање;
- Поштује правила
игре;
- Навија и бодри
учеснике у игри на начин
који никога не вређа;
- Уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;

Добар (3)
Користи основну
терминологију вежбањауз
подстицај;
- Уочава улогу делова
тела у вежбању;
- Уочи промене у расту
код себе и других.

-

врло добар (4)
Користи
основну
терминологију
вежбања
уз
мања
одступања;
Препознаје
везу
вежбања и уноса воде;
Наведе
врсте
намирница у исхрани.

-

Одличан (5)
Користи основну
терминологију вежбања
- Повезује ходање и
трчање са позитивним
утицајем на здравље;
– Препознаје лепоту
покрета у вежбању;
– Придржава се правила
вежбања;
– Вреднује успех у
вежбању.

-

Критеријуми оцењивања - Музичка култура – 2. разред
Тема: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Исходи:
–
oбјасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и њеног
утицаја на тело;
–
разликује различитe инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
–
издвоји основне музичке изражајне елементе;
–
препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;
–
повезује карактер дела са изражајним музичким елементима и инструментима;
Тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕИсходи:
–
изговара бројалице у ритму, уз покрет;
–
пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
–
изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
–
примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и свирању;
–
свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке деонице у
музичким играма;
–
повезује почетне тонове песама модела и једноставних наменских песама са бојама;
повезује ритам са графичким приказом;
–
објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
–
учествује у школским приредбама и манифестацијама;
Тема: МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Исходи:
–
направи дечје ритмичке инструменте;
–
осмисли покрете уз музику,
–
осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора звука;
–
осмисли одговор на музичко питање;
–
осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
–
према литерарном садржају изабере од понуђених, одговарајући музички садржај;
–
поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
–
користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука.

Довољан (2)

ЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Пева песме по
слуху, по
сопственомизб
ору и изводи
бројалице.

Добар (3)

Врло добар (4)

Пева једноставне песме у Пева дечије, уметничке
складуса текстом.
и народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу
са текстом.
Изводи различите
покрете на песме које
пева и музику коју
слуша.
Свира пратњу за
бројалице и песме на
дечијим ритмичким
инструментима.

Одличан (5)
Самостално пева
дечије,
уметничке и народне
песме
различитог садржаја
и
расположења у складу
са
текстом.
Креира различите
покрете на песме које
пева и музику коју
слуша.
Свира и креира пратњу
за
бројалице и песме на
дечијим ритмичким
инструментима.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТО

Препознаје различита
Препознаје различите
темпаи динамику.
тонске боје, гласове и
инструменте у одређеним
композицијама.
Препознаје различита
темпа (брзо,споро) и
динамичке разлике
(гласно, тихо).

Разликује тонске боје
(гласове и
инструменте).
Препознаје слушане
композиције.

Самостално изражава
свој доживљај музике
коју
изводи
или
слуша.
Препознаје слушане
композиције на основу
одломака.

Опонаша звукове из
непосредне околине
спонтаном или
договореном
импровизацијом.

Изводи ритмичке
Пратње користећи
ритмичке инструменте.
Самостално креира
покрет.

Користи различите
изворе звука за
креирање
једноставних
ритмичких и звучних
ефеката као пратња за
бројалице, песме.
Самостално креира
кореографију.

Изводи
једноставне ритмичке
пратње користећи
различите изворе звука,
глас, тело.
Понавља већ осмишљен
покрет.

Критеријуми оцењивања - Дигитални свет – 2. разред
– Темa׃ДИГИТАЛНО ДРУШТВО
Исходи:
– упореди начин на који учи у школи са онлајн учењем путем школске платформе;
– користи школску платформу за онлајн учење (уз помоћ наставника и/или родитеља/законског
заступника);
– самостално користи дигиталне уџбенике за учење;
– креира, чува и поново уређује дигиталну слику (самостално и/или уз помоћ наставника) користећи
одговарајућу апликацију;
– својим речима објасни појам покретне слике;
– креира елементе покретне слике;
– креира једноставан графички дигитални материјал намењен познатој публици;
– својим речима објасни због чега дигиталне уређаје повезујемо на мреже, укључујући интернет;
наведе могућности за размену материјала, комуникацију и заједнички рад (учење) које су настале
захваљујући умрежавању дигиталних уређаја.
Тема ׃БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА
Исходи:
– објасни добитке и ризике који произилазе из комуникације путем дигиталних уређаја;
– разликује неприхватљиво од прихватљивог понашања при комуникацији на интернету;
– реагује на одговарајући начин ако дође у додир са непримереним дигиталним садржајем,
непознатим, злонамерним особама или особама које комуницирају на неприхватљив начин;
– наведе неке од начина на које корисници дигиталних уређаја остављају личне податке у дигиталном
окружењу;
– организује сопствено учење у онлајн окружењу на начин који не угрожава здравље и личну
безбедност, као и сигурност дигиталног уређаја;
предложи начине одлагања електронског отпада који не угрожавају животну средину.
Тема ׃АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА
Исходи
– својим речима објасни појам алгоритам;
– анализира једноставан познати поступак који садржи понављања одређених радњи и представи га
алгоритамски;
– креира одговарајући рачунарски програм у визуелном програмском језику;
– анализира једноставан програм креиран у визуелном програмском језику и објасни шта и на који
начин тај програм ради;
– уочи и исправи грешку у једноставном програму, провери ваљаност новог решења и по потреби га
додатно поправи (самостално или сараднички);
– креира програм у визуелном програмском језику којим управља понашањем расположивог
физичкогдигиталног уређаја.

НАЧИНРАЗМИШЉАЊА

АЛГОРИТАМСКИ

БЕЗБЕДНОКОРИШЋЕЊЕ
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

Довољан (2)

Добар (3)

Врло добар (4)

- Показује мањи степен
активности и ангажовања. - У
мањој мери логички повезује
чињенице и појмове. - Уз
подршку наставника изводи
закњучке који се заснивају на
подацима. - Понекад је
самосталан у решавању
проблема.

- У довољној мери
показује способност
употребе
информација у
новим ситуацијама.
- У знатној мери
логички повезује
чињенице и појмове.
- У довољној мери
критички реагује.

- У великој мери
показује
способност
примене знања и
логички повезује
чињенице и
појмове.
- Изводи закључке
који се заснивају на
подацима

-Уме да разликује
неприхватљиво од
прихватљивог
понашања при
комуникацији на
интернету.
- Уз помоћ
објашњава разлике
које произилазе из
комуникације путем
дигиталних уређаја.

- Својим речима
објашњава због чега
дигиталне уређаје
повезујемо на
мреже.
- Уме да организује
своје учење у онлајн
окружењу-

- Уз помоћ уочава и
исправља грешку у
једноставном
програму.
- Може сараднички
да креира
одговарајући
рачунарски програм
у визуелном
програмском језику.

- Уме да анализира
једноставан познати
поступак који
садржи понављање
одређених радњи.
- Уз подршку
објашњава појам
алгоритам.
- Уз малу помоћ
анализира
једноставан програм
креиран у визуелном
програмском језику

- Успешно
објашњава разлике
које произилазе из
комуникације
путем дигиталних
уређаја.
- Наводи неке од
начина на које
корисници
дигиталних уређаја
остављају личне
подаке.
- Својим речима
објашњава појам
алгоритам.
- Креира
одговарајући
рачунарски
програм у
визуелном
програмском
језику.
- Уочава и
исправља грешку у
једноставном
програму.

Одличан (5)
- Самостално и
успешно учи из
дигиталних
уџбеника.
- Лако логички
повезује чињенице
и
појмове.
- Самостално
изводи закључке
који се заснивају на
подацима.
Примерено
реагује
у случају контакта
се непрмереним
дигиталним
садржајем.
- Организује време
и услове за рад при
онлајн учењу.

- Разлаже проблеме
на мање целине.
Самостално
креире
рачунарски
програм
у визуеном
програмском
језику
и
изузетно
успешно
уочава и исправља
грешке у програму.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
– ТРЕЋИ РАЗРЕД
Ученици се у току школске године оцењују на следеће начине:
- Писменим проверама (тестови, контролне вежбе)
- Усменом провером
- Ангажовањем и односом према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака,
ангажовање у пројектима, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност у раду...)
Скала бројчаног оцењивања ученика на писменим проверама:
• од 86%-до 100% одличан (5)
• од 70%-до 85% врло добар (4)
• Од 50%-69% добар (3)
• од 30%-49% довољан (2)
• испод 30% недовољан (1)
Скала може да варира у циљу мотивисаности ученика и у зависности од наставних садржаја који се
проверавају. У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%.
Такође користимо и још једну формулу.
Формула за израчунавање оцене теста:
Остварен број бодова x 5 / максималан број бодова
Пример: Ако је ученик остварио 30 бодова од максималних 35 бодова на тесту, рачунамо оцену:
(30 ∙ 5) ∶ 35 = 4,28 оцена на тесту је врло добар
Закључна оцена из свих предмета се изводи на основу свих појединачних оцена које су унете у
дневник од почетка школске године.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1 или ИОП-у 2, оцењује се на основу
ангажовања и степена остварености исхода уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Критеријуми оцењивања у настави Српског језика – 3. разред
Тема: ЈЕЗИК
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
− одреди основне граматичке категорије именица, придева и глагола;
− разликује врсте (и подврсте) речи у типичним случајевима;
− подели речи на крају реда
− одреди управни и неуправни говор
− зна где се пише велико слово
− правилно пише присвојне придеве изведене од властитих именица
− правилно пише речцу не
− правилно пише наводнике
− правилно пише сугласник ј
− правилно пише скраћенице за мерне јединице
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
- Ученик уз помоћ
препознаје основне
граматичке категорије:
именице, придеве и
глаголе;
- Уз помоћ разликује
управни од неуправног
говора, дели речи на
крају реда, пише велико
слово, речцу не,
наводнике, сугласник ј,
скраћенице за мерне
јединице.

- Ученик препознаје
основне граматичке
категорије: именице,
придеве и глаголе.
-Уз мањи подстицај уме да
подели речи на крају реда,
правилно да напише велико
слово, присвојне придеве
изведене од властитих
именица, речцу не,
наводнике, сугласник ј,
скраћенице за мерне
јединице. Углавном уме да
одреди управни и
неуправни говор.

- Ученик уз мању помоћ
одређује основне
граматичке категорије:
именице, придеве и
глаголе.
-Одређује управни и
неуправни говор и даје
једноставне примере.
- Даје једноставне
примере и правилно
пише велико слово,
присвојне придеве
изведене од властитих
именица, речцу не,
наводнике, сугласник ј,
скраћенице за мерне
јединице.

Одличан (5)
- Ученик одређује и
даје сопствене примере
за основне граматичке
категорије: именице,
придеве и глаголе.
- Разликује врсте и подврсте
речи у типичним случајевима.
- Самостално дели речи на
крају реда, одређује управни и
неуправни говор.
- Правилно пише
велико слово,
присвојне придеве
изведене од властитих
именица, речцу не,
наводнике, сугласник
ј, скраћенице за мерне
јединице.

Тема: КЊИЖЕВНОСТ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
− чита са разумевањем различите текстове;
− опише свој доживљај прочитаних књижевних дела;
− изнесе своје мишљење о тексту;
− разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, причу, басну, бајку, роман и драмски текст;
− одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту;
− именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
− уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа и рима);
− разуме пренесено значење пословице и басне и њихову поучност;
− разуме идеје књижевног дела;
− уочи основне одлике народне бајке;
− разликује народну од ауторске бајке;
− јунака;
− уочи основне одлике народне епске песме;
− уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу;
− разликује опис од приповедања у књижевном делу;

− покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту;
− уочи хумор у књижевном делу;
− чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
− изражајно рецитује песму и чита прозни текст;
− изводи драмске текстове;
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
- Препознаје делове
песме: строфа и стих, уз
помоћ;
-Повезује догађаје у
причи уз помоћ;
-Препознаје главне и
споредне ликове; наводи
ликове у причи;
примећујући основне
особине ликова уз
помоћ;
-Уз помоћ разликује
бајку, драмски текст,
басну, причу и роман;
- Углавном научи песму
и уз помоћ је рецитује;
- Уз помоћ и подстицај
може да изведе
једноставану улогу у
драмском тексту;
-Уз помоћ може да
издвоји очигледну и
јасну поуку басне; уме
да препозна пословицу.

- Препознаје делове
песме: строфа и стих, уз
помоћ, препознаје
песничке слике уз
подстицај;
- Препознаје догађаје у
причи и повезује их уз
подстицај;
- Разврстава ликове на
главне и споредне и
препознаје основне
особине ликова уз
подстицај;
- Разликује бајку,
драмски текст, басну,
причу и роман;
- Рецитује песму уз
мањи подстицај;
- Уз мањи подстицај
може да изведе
једноставнију улогу у
драмском тексту;
-Уз подстицај издваја
очигледну и јасну поуку
басне;
може да препозна
пословицу.

- Разликује делове
песме: строфа и стих ,
Изражава доживљај
песме те издваја
песничке слике;
- Уочава временску
повезаност догађаја у
причи и наводи
правилан редослед
радње;
- Издваја главне и
споредне ликове;
објашњава основне
особине;
- Уме да опише главне
карактеристике
књижевне врсте;
- Изражајно рецитује
песму;
- Самостално изводи
улоге у драмском тексту;
- Самостално издваја
поуку у басни, уме да
објасни неке пословице.

Одличан (5)
- Самостално разликује
делове песме:
- Изражава доживљај
песме и песничке слике
уз давање примера;
- Објашњава узрочнопоследичну временску
повезаност догађаја у
причи и износи
правилан редослед
радње;
- Разликује главне и
споредне ликове и
упоређује их; објашњава
особине ликова и наводи
примере;
-Самостално описује
главне карактеристике
књижевне врсте дајући
примере;
- Самостално и
изражајно рецитује
доносећи доживљај
песме слушаоцу;
- Самостално и
изражајно изводи улоге
у драмском тексту;
- Самостално издваја
поуке у басни,
самостално објашња
пословице.

Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
•
•
•
•
•
•
•

јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и заповедну реченицу, поштујући
одговарајућу интонацију и логички акценат, паузе, брзину и темпо;
споји више реченица у краћу и дужу целину;
препричава, прича и описује и на сажет и на опширан начин;
извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, тачности, објективности и сажетости;
одређује речи истог, сличног,супротног, умањеног и увећаног значења.
саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу
пише правилно диктат и аутодиктат

Довољан (2)

Добар (3)

- Уз помоћ саставља и
изговара једноставну
обавештајну, упитну и
заповедну реченицу,
спаја више реченица у
кратку целину.
- Уз помоћ препричава,
прича и описује на сажет
начин и извештава о
догађајима.
- Делимично одређује
речи истог, сличног,
супротног, умањеног и
увећаног значења.
- Ретко саставља приче
на основу задатог
почетка, мења крај
приче, наставља причу.
- Често неправилно
пише диктат и
аутодиктат.

- Уз мању помоћ
саставља и изговара
обавештајну, упитну и
заповедну реченицу,
спаја више реченица у
кратку целину.
- Уз мању помоћ
препричава, прича и
описује на сажет начин
и извештава о
догађајима.
- Углавном самостално
одређује речи истог,
сличног, супротног,
умањеног и увећаног
значења.
- Углавном саставља
приче на основу задатог
почетка, мења крај
приче, наставља причу.
- Пише диктат и
аутодиктат са грешкама.

Врло добар (4)
- Самостално саставља
и изговара обавештајну,
упитну и заповедну
реченицу, спаја више
реченица у кратку
целину.
- Препричава, прича и
описује на сажет начин
и извештава о
догађајима.
- Одређује речи истог,
сличног, супротног,
умањеног и увећаног
значења.
- Самостално саставља
приче на основу задатог
почетка, мења крај
приче, наставља причу.
- Пише диктат и
аутодиктат са мањим
грешкама.

Одличан (5)
- Самостално саставља
и изговара сложену
обавештајну, упитну и
заповедну реченицу,
спаја више реченица у
дужу целину.
- Самостално
препричава, прича и
описује на опширан
начин и извештава о
догађајима.
- Одређује речи истог,
сличног, супротног,
умањеног и увећаног
значења.
- Самостално саставља
приче на основу задатог
почетка, мења крај
приче, наставља причу.
- Правилно пише диктат
и аутодиктат.

Критеријуми оцењивања у настави Математике – 3. разред
Тема: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
− прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на бројевној правој;
− прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама (до 1000);
− изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000);
− подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат;
− процени вредност израза са једном рачунском операцијом;
− израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције;
− одреди десетице и стотине најближе датом броју;
− реши једначину са једном рачунском операцијом;
− одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем;

− реши проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину;
уочи делове целине и запише
m
− разломке облика
;
n
m
− упореди разломке облика
са једнаким имениоцима;
n
− резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом;
− уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа;
− чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни
дијаграм);
Довољан (2)
Добар (3)
врло добар (4)
Одличан (5)
− Уз помоћ чита, пише и
упоређује бројеве прве
хиљаде.
− Уз помоћ чита број
записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
− Ретко самостално врши
четири основне рачунске
операције, писмено и
усмено (до 1000); Често са грешкама дели
број бројем прве
десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
− Ретко самостално
процени вредност израза
са једном рачунском
операцијом;
− Ретко тачно израчуна
вредност бројевног
израза са највише три
рачунске операције;
− Уз помоћ одреди
десетице и стотине
најближе датом броју;
− Уз помоћ решава
једначину са једном
рачунском операцијом.
− Понекад делимично
одређује и записује скуп
решења неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
− Ретко решава
проблемски задатак
користећи бројевни
израз или једначину;
− Понекад делимично
уочи делове целине и
запише разломке облика

m
n

;

- Самостално са
грешкама пише и
упоређује бројеве прве
хиљаде.
- У довољној мери чита
број записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
- Самостално уз грешке
врши четири основне
рачунске операције,
писмено и усмено (до
1000);
- Уз мање грешке дели
број бројем прве
десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
- Често самостално уз
мање грешке процени
вредност израза са
једном рачунском
операцијом;
- У великој мери тачно
израчуна вредност
бројевног израза са
највише три рачунске
операције;
- Самостално, уз мање
грешке одређује
десетице и стотине
најближе датом броју;
- Делимично решава
једначину са једном
рачунском операцијом; Делимично одређује и
записује скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
- У великој мери решава
проблемски задатак
користећи бројевни
израз или једначину;
- Делимично уочи
делове целине и запише

- Често самостално пише
и упоређује бројеве прве
хиљаде.
- Углавном чита број
записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
- Често самостално врши
четири основне рачунске
операције, писмено и
усмено (до 1000);
- Често дели број бројем
прве десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
- Често самостално
процени вредност израза
са једном рачунском
операцијом; - У знатној
мери тачно израчуна
вредност бројевног
израза са највише три
рачунске операције;
- Често самостално
одређује десетице и
стотине најближе датом
броју;
- Углавном решава
једначину са једном
рачунском операцијом; У знатној мери одређује
и записује скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
- У знатној мери решава
проблемски задатак
користећи бројевни
израз или једначину;
- Углавном уочива
делове целине и запише
разломке облика
;

m
n

- Самостално и тачно
пише и упоређује
бројеве прве хиљаде.
-У потпуности чита број
записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
- Самостално и тачно
врши четири основне
рачунске операције,
писмено и усмено (до
1000);
- У потпуности тачно
дели број бројем прве
десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
- Самостално и тачно
уме да процени вредност
израза са једном
рачунском операцијом;
- У потпуности тачно
израчуна вредност
бројевног израза са
највише три рачунске
операције;
- Самостално и тачно
одређује десетице и
стотине најближе датом
броју;
- Тачно решава
једначину са једном
рачунском операцијом; У потпуности одређује и
записује скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
- Тачно решава
проблемски задатак
користећи бројевни
израз или једначину;
-Уочава делове целине и
записује разломке

− Ретко пореди разломке

m
облика
са једнаким
n
имениоцима.
− Ретко самостално
резултат мерења дужине
запише децималним
бројем са једном
децималом;
− Понекад делимично
уочава и речима описује
правило за настајање
бројевног низа;
− Уз помоћ чита и користи
податке представљене
табеларно или графички
(стубичасти дијаграм и
сликовни дијаграм);

разломке облика

m
n

;
- Самостално пореди

m
разломке облика
са
n
једнаким имениоцима.
- Често самостално
резултат мерења дужине
запише децималним
бројем са једном
децималом;
- Углавном уочава и
речима описује правило
за настајање бројевног
низа;
- Каткад чита и користи
податке представљене
табеларно или графички
(стубичасти дијаграм и
сликовни дијаграм);

- Често самостално
пореди разломке облика

m
са једнаким
n
имениоцима.
- Често самостално
резултат мерења дужине
запише децималним
бројем са једном
децималом;
-Делимично уочава и
речима описује правило
за настајање бројевног
низа;
- Често самостално чита
и користи податке
представљене табеларно
или графички
(стубичасти дијаграм и
сликовни дијаграм);

облика

m
n
;

- Самостално пореди
разломке облика

m
са
n

једнаким имениоцима.
- Самостално и тачно
резултат мерења дужине
запише децималним
бројем са једном
децималом;
- У потпуности уочава и
речима описује правило
за настајање бројевног
низа;
- Самостално чита и
користи податке
представљене табеларно
или графички
(стубичасти дијаграм и
сликовни дијаграм);

Тема: ГЕОМЕТРИЈА
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
− црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат;
− конструише троугао и круг;
− именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга;
− разликује врсте углова и троуглова;
− одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца;
− опише особине правоугаоника и квадрата;
− преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства;
− користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање;
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
Одличан (5)
- Разликује паралелне и
нормалне праве,
правоугаоник и квадрат
и уз помоћ их црта.
- Уз помоћ конструише
троугао и круг;
- Именује елементе угла,
правоугаоника,
квадрата, троугла и
круга;
- Именује и разликује
врсте углова и
троуглова; Уз велику
помоћ одређује обим
правоугаоника, квадрата
и троугла;
- Уз помоћ пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или тачкастој
мрежи на основу задатог
упутства;

- Разликује паралелне и
нормалне праве,
правоугаоник и квадрат
и понекад прецизно их
црта;
- Самостално
конструише троугао и
круг, понекад греши;
- Именује и црта
геометријске облике у
равни, угао,
правоугаоник, квадрат,
троугао и круг;
- Зна да одреди обим
правоугаоника, квадрата
и троугла, али
повремено греши;
- Самостално, али
непрецизно пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или тачкастој

- Црта и обележава
паралелне и нормалне
праве, правоугаоник и
квадрат;
- Самостално
конструише троугао и
круг;
- Именује и самостално
црта геометријске
облике у равни, угао,
правоугаоник, квадрат,
троугао и круг;
- Самостално израчунава
обим правоугаоника,
квадрата и троугла;
- Самостално пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или тачкастој
мрежи на основу задатог
упутства;

- Самостално црта и
обележава паралелне и
нормалне праве,
правоугаоник и квадрат;
- Самостално и тачно
конструише троугао и
круг;
- Самостално и тачно
црта геометријске
фигуре у равни, угао,
правоугаоник, квадрат,
троугао и круг;
- Самостално и тачно
израчунава обим
правоугаоника, квадрата
и троугла;
- Самостално и тачно
пресликава геометријску
фигуру у квадратној или
тачкастој мрежи на
основу задатог упутства;

- Уз помоћ користи
геометријски прибор и
алате за цртање.

мрежи на основу задатог
упутства;
- Самостално, али
непрецизно користи
геометриски прибор и
алате за цртање.

- Самостално користи
геометриски прибор и
алате за цртање.

Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
•
•
•

чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена;
упореди величине (дужина, маса, запремина течности и време);
измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и
троуглом);
• примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
Одличан (5)
- Зна јединице за мерење
дужине, масе, запремине
течности и времена и
претвара их уз већу
помоћ.
- Уз помоћ упоређује
величине (дужина, маса,
запремина течности и
време);
- Уз већу помоћ мери
површину геометријске
фигуре задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Уз велику помоћ
примењује концепт
мерења у једноставним
реалним ситуацијама.

- Зна јединице за мерење
дужине, масе, запремине
течности и времена и
претвара их уз
повремену помоћ.
- Самостално уз грешке
упоређује величине
(дужина, маса,
запремина течности и
време);
- Самостално уз грешке
мери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Уз мању помоћ
примењује концепт
мерења у једноставним
реалним ситуацијама.

- Зна јединице за мерење
дужине, масе, запремине
течности и времена и
самостално их претвара;
- Самостално упоређује
величине (дужина, маса,
запремина течности и
време);
- Зна самостално да
измери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Самостално примењује
концепт мерења у
једноставним реалним
ситуацијама.

- Самостално мери,
упоређује и претвара
једнице за мерење
дужине, масе, запремине
течности и времена;
Самостално и тачно
упоређује величине
(дужина, маса,
запремина течности и
време);
- Зна самостално и тачно
да измери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Самостално и тачно
примењује концепт
мерења у једноставним
реалним ситуацијама.

Критеријуми оцењивања у настави Природе и друштва – 3. разред
Тема: ПРИРОДА – ЧОВЕК - ДРУШТВО
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
•
•
•
•
•
•
•
•

- идентификује облике рељефа и површинских вода у свом крају;
- одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у свом
крају;
- илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају;
- примени правила друштвено прихватљивог понашања поштујући права, обавезе и различитости
међу људима;
- повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи;
- примени правила безбедног понашања у саобраћају;
- разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу;
- повеже температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха;

•
•
•
•

- очита вредности температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра;
- прикаже везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланаца исхране;
- илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној средини
- сарађује са другима у групи на заједничким активностима.
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
Одличан (5)
- Препознаје уз помоћ
облике рељефа и
површинских вода у
свом крају;
- Уз велику помоћ
одређује положај задатог
објекта у односу на
истакнуте облике
рељефа и површинске
воде у свом крају.
- Уз велику помоћ
илуструје примерима
како рељеф и
површинске воде утичу
на живот људи у крају;
- Уз већу помоћ повеже
врсте и значај саобраћаја
у свом крају са
потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- Ретко самостално
разликује чврсто, течно
и гасовито стање воде у
природи и свакодневном
животу; - Понекад
делимично повезује
температурне промене
са променама запремине
и кретања ваздуха;
- Уз већу помоћ очитава
вредност температуре
воде, ваздуха и тела
помоћу термометра;
- У недовољној мери
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Уз већу помоћ
илуструје примерима
одговоран и неодговоран
однос човека према
животној заједници;
- У недовољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Самостално уз грешке
именује облике рељефа
и површинских вода у
свом крају;
- Уз мању помоћ
одређује положај задатог
објекта у односу на
истакнуте облике
рељефа и површинске
воде у свом крају.
- Уз мању помоћ
илуструје примерима
како рељеф и
површинске воде утичу
на живот људи у крају; Уз мању помоћ повеже
врсте и значај саобраћаја
у свом крају са
потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- У довољној мери
самостално разликује
чврсто, течно и гасовито
стање воде у природи и
свакодневном животу;
- Делимично повезује
температурне промене
са променама запремине
и кретања ваздуха;
- Уз мању помоћ очитава
вредност температуре
воде, ваздуха и тела
помоћу термометра;
- У довољној мери
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Уз мању помоћ
илуструје примерима
одговоран и неодговоран
однос човека према
животној заједници;
- У довољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Самостално именује
облике рељефа и
површинских вода у
свом крају;
- Самостално одређује
положај задатог објекта
у односу на истакнуте
облике рељефа и
површинске воде у свом
крају.
- Самостално илуструје
примерима како рељеф и
површинске воде утичу
на живот људи у крају;
- Самостално повезује
врсте и значај саобраћаја
у свом крају са
потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- Углавном самостално
разликује чврсто, течно
и гасовито стање воде у
природи и свакодневном
животу; - У знатној мери
повезује температурне
промене са променама
запремине и кретања
ваздуха;
- Самостално очитава
вредност температуре
воде, ваздуха и тела
помоћу термометра;
- У знатној мери
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Самостално илуструје
примерима одговоран и
неодговоран однос
човека према животној
заједници;
- У знатној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

-Самостално и тачно
именује облике рељефа
и површинских вода у
свом крају;
- Самостално и тачнон
одређује положај
задатог објекта у односу
на истакнуте облике
рељефа и површинске
воде у свом крају.
– Самостално и тачно
илуструје примерима
како рељеф и
површинске воде утичу
на живот људи у крају; Самостално и тачно
повезује врсте и значај
саобраћаја у свом крају
са потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- У потпуности
самостално разликује
чврсто, течно и гасовито
стање воде у природи и
свакодневном животу;
- У потпуности повезује
температурне промене
са променама запремине
и кретања ваздуха;
- Самостално и тачно
очитава вредност
температуре воде,
ваздуха и тела помоћу
термометра;
- У потпуности
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Самостално и тачно
илуструје примерима
одговоран и
неодговоран однос
човека према животној
заједници;
- У потпуности сарађује
са другима у групи на
заједничким
активностима;

Тема: КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

се оријентише у простору помоћу компаса и оријентира из природе/окружења;
опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке помоћу плана насеља;
идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије;
повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним растојањем;
доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом;
разликује природне и вештачке изворе светлости;
повеже промену величине и положаја сенке са променом положаја извора светлости;
-повеже промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора
сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
Довољан (2)

- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира из
природе/окружења уз
помоћ;
- Описује пут од једне до
друге тачне помоћу
плана насеља уз помоћ;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије уз
помоћ;
- У недовољној мери
повезује јачину
деловања на тело са
његовим пређеним
ратојањем;
- Понекад делимично
доводи у везу брзину
падања тела са његовим
обликом;
- Разликује природне и
вештачке изворе
светлости уз помоћ;
- Повезује промену
јачине звука са
променом удаљености
од његовог извора уз
помоћ.

Добар (3)
- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира из
природе/окружења уз
подстицај;
- Описује пут од једне до
друге тачне помоћу
плана насеља уз
подстицај;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије уз
подстицај;
- У довољној мери
повезује јачину
деловања на тело са
његовим пређеним
ратојањем;
- Делимично доводи у
везу брзину падања тела
са његовим обликом;
- Разликује природне и
вештачке изворе
светлости уз подстицај;
- Повезује промену
јачине звука са
променом удаљености
од његовог извора уз
подстицај.

Врло добар (4)
- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира из
природе/окружења;
- Самостално описује
пут од једне до друге
тачне помоћу плана
насеља;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије уз
мања одступања;
- У знатној мери
повезује јачину
деловања на тело са
његовим пређеним
ратојањем;
- Често доводи у везу
брзину падања тела са
његовим обликом;
- Разликује природне и
вештачке изворе
светлости;
- Самостално повезује
промену јачине звука са
променом удаљености
од његовог извора;

Одличан (5)
- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира из
природе/окружења;
- Самостално и тачно
описује пут од једне до
друге тачне помоћу
плана насеља;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије ;
- У потпуности повезује
јачину деловања на тело
са његовим пређеним
ратојањем;
- Самостално доводи у
везу брзину падања тела
са његовим обликом;
- Наводи примере из
окружења природне и
вештачке изворе
светлости;
- Самостално и тачно
повезује промену јачине
звука са променом
удаљености од његовог
извора;

Тема: НАШЕ НАСЛЕЂЕ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
•
•
•

- користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом - описивања догађаја из прошлости;
- прикупи и представи податке о прошлости породице и краја;
- сарађује са другима у групи на заједничким активностима;

Довољан (2)
- У недовољној мери
користи временске
одреднице (година,
деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и приликом
описивања догађаја из
прошлости;
- Уз помоћ прикупља и
представља податке о
прошлости породице и
краја;
- У недовољној мери
сарађује са другима на
заједничким
активностима;

–
–

Добар (3)
- У довољној мери
користи временске
одреднице (година,
деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и приликом
описивања догађаја из
прошлости;
- Уз подстицај прикупља
и представља податке о
прошлости породице и
краја;
- У довољној мери
сарађује са другима на
заједничким
активностима;

Врло добар (4)
- У знатној мери користи
временске одреднице
(година, деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и приликом
описивања догађаја из
прошлости;
- Прикупља и
представља податке о
прошлости породице и
краја уз мања
одступања;
- У знатној мери
сарађује са другима на
заједничким
активностима;

Одличан (5)
- У потпуности користи
временске одреднице
(година, деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и приликом
описивања догађаја из
прошлости;
-Самостално прикупља
и представља податке о
прошлости породице и
краја;
- У потпуностисарађује
са другима на
заједничким
активностима;

Тема: ЉУДСТА ДЕЛАТНОСТ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
повеже различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живи;
сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
Довољан (2)

- Повезује различита
занимања и делатности
са потребама људи у
крају у коме живе уз
помоћ;
- У недовољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

Добар (3)
- Повезује различита
занимања и делатности
са потребама људи у
крају у коме живе
уз подстицај;
- У довољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

Врло добар (4)
- Повезује различита
занимања и делатности
са потребама људи у
крају у коме живе уз
мања одступања;
- У знатној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

Одличан (5)
- Самостално повезује
различита занимања и
делатности са потребама
људи у крају у коме
живе;
- У потпуности сарађује
са другима у групи на
заједничким
активностима;

Тема: МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА
Исходи:
•
•
•
•
•
•
•
•

На крају разреда ученик ће бити у стању да:
разликује повратне и неповратне промене материјала;
уочи сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика; провидност, боја,
густина;
одабере материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у
свакодневном животу;
објасни како рециклажа помаже очувању природе;
изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком;
сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
представи резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point
презентацијом и/или цртежом и др);
повеже резултате рада са уложеним трудом

Довољан (2)
- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала уз помоћ;
- У недовољној мери
уочава сличности и
разлике међу
течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Понекад делимично
одабира материјале који
по топлотној
проводљивости највише
одговарају употреби у
свакодневном животу;
- У недовољној мери
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У недовољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

Добар (3)
- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала уз подстицај;
- У довољној мери
уочава сличности и
разлике међу
течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Делимично одабира
материјале који по
топлотној
проводљивости највише
одговарају употреби у
свакодневном животу;
- У довољној мери
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У довољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

Врло добар (4)
- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала уз мања
одступања;
- У знатној мери уочава
сличности и разлике
међу течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Углавном самостално
одабира материјале који
по топлотној
проводљивости највише
одговарају употреби у
свакодневном животу;
- У знатној мери
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У знатној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
- Самостално повезује
резултате рада са
уложеним трудом;
- Самостално представи
резултате истраживања
(писано, усмено);
- Самостално изведе
огледе/експерименте;

Одличан (5)
- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала у потпуности
самостално;
- У потпуности уочава
сличности и разлике
међу течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Самостално одабира
материјале који по
топлотној
проводљивости највише
одговарају употреби у
свакодневном животу;
- У потпуности
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У потпуности сарађује
са другима у групи на
заједничким
активностима;
- Самостално и тачно
повезује резултате рада
са уложеним трудом;
- Самостално представи
резултате истраживања
(писано, усмено, помоћу
ленте времена, Power
Point презентацијом,
и/или цртежом);
- Самостално изведе
огледе/експерименте и
повеже резултат са
објашњењем/закључком
);

Критеријуми оцењивања у настави Ликовне културе
Тема: ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА
Исходи :
– користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
– протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;
Тема : КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ
–
–
–
–

Исходи:
распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;
користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;
изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем;

Тема : ОРНАМЕНТИКА
Исходи:
– укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким делима и традицији различитих народа;
– распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;

–
–
–
–

Тема: ПРОСТОР – ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ
Исходи:
преобликује, самостално или у сарадњи са другима, амбалажу и предмете за рециклажу мењајући
им употребну функцију;
учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће или у окружењу;
разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити.
разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна, уметничких и ученичких радова,
уважавајући различитости;
Тема: ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА

Исходи:
– протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;
– користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
Довољан (2)

Добар (3)

Врло добар (4)

Одличан (5)

- Самостално користи
једноставне визуелне
информације као
подстицај за стваралачки
рад.

- Самостално користи
једноставне визуелне
информације као
постицај за стваралачки
рад, приказујући свој
доживљај креативно и
јединствено.

Тема: Ликовне поруке као могућност споразумевања
-Редовно доноси прибор и
заинтересован је за рад.

- Тумачи уз подстицај
једноставне визуелне
информације.

Тема: Композиција и покрет у композицији
- Редовно доноси прибор – - Уз подстицај распореди
и заинтересован је за рад. облике, боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне композиције;
– - Уз подстицај изрази
–
одабране садржаје
изразом лица, положајем
тела, покретима или
кретањем;

- Самостално распореди
облике, боје, линије и/или
текстуре
креирајући
оригиналне композиције;
- Самостално изрази
–
одабране садржаје
изразом лица, положајем
тела, покретима или
кретањем;

- Креативно распоређује
облике, боје, линије и/или
текстуре
креирајући
оригиналне композиције;
- Самостално и
јединствено изражава
одабране садржаје
изразом лица, положајем
тела, покретима или
кретањем;

- Креативно распоређује –
облике, боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне композиције;

- Указује на сличности и
разлике које опажа у
уметничким делима и
традицији различитих
народа;

Тема: Орнаментика
- Редовно доноси прибор– - Уз подстицај распореди
и заинтересован је за рад. облике, боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне композиције;
- Самостално распореди
облике, боје, линије и/или
текстуре
креирајући
оригиналне композиције;

Тема: Простор – повезивање разних облика у целину
- Редовно доноси прибор
и заинтересован је за рад.

-Ученик уз подстицај
уочава и представља
облике у простору.

- Самостално уочава и - Самостално уочава и
представља облике у представља облике у
простору;
простору;
- Спретно повезује
- Креативно и
облике у простору.
јединствено ликовно
повезује облике у
простору.

Тема: Плакат, билборд, реклама
- Редовно доноси прибор – - Уз подстицај тумачи
и заинтересован је за рад. једноставне визуелне
информације и поруке из
свакодневног живота;

- Самостално тумачи– - Самостално и
једноставне
визуелне јединствено тумачи
информације и поруке из једноставне визуелне
свакодневног живота;
информације и поруке из
свакодневног живота;

Критеријуми оцењивања у настави Физичког и здравственог васпитања – 3. разред
Тема: ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
− правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
− комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
− одржава равнотежу у различитим кретањима;
− коригује сопствено држања тела на основу савета наставника;
− правилно држи тело;
− правилно подиже, носи и спушта терет;
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
−

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз помоћ;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз помоћ;

- Правилно изведе вежбе,
разноврсна природна и
изведена кретања уз
подстицај;
- Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз подстицај;

- Правилно изводи вежбе,
разноврсна природна и
изведена кретања уз мања
одступања;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз мања
одступања;
- Одржава равнотежу у
различитим кретањима;

Одличан (5)

-Поседује позитивно
искуство успешности
кроз овладавање правила
елементарних и
штафетних игара
-Вешто изводи
сложеније форме
природних облика
кретања.

Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
изведе дечји и народни плес;
− користи терминологију вежбања;
− поштује правила понашања на вежбалиштима;
− поштује мере безбедности током вежбања;
− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;
− примени правила игре;
− навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа;
− прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
− уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања и у другим ситуацијама;
− правилно изводи и контролише покрете у различитим кретањима;
− изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
−

Одличан (5)

- Правилно изведе вежбе, - Правилно изведе вежбе, - Правилно изводи вежбе, -Поседује
позитивно
разноврсна природна и разноврсна природна и разноврсна природна и искуство
успешности
изведена кретања уз изведена
кретања
уз изведена кретања уз мања кроз овладавање правила
помоћ;
подстицај;
одступања;
елементарних
и
-Користи
усвојене Користи
усвојене -Користи
усвојене штафетних игара
моторичке вештине у моторичке вештине у игри моторичке вештине у игри -Спретно учествује у
игри и свакодневном и свакодневном животу уз и свакодневном животу уз елементарним
и
животу уз помоћ;
подстицај;
мања одступања;
штафетним играма
- Одржава равнотежу у - Одржава равнотежу у - Одржава равнотежу у -Покретом
изражава
различитим кретањима;
различитим кретањима;
различитим кретањима;
своје емоције и искуства,

- Изводи кретања, вежбе - Изводи кретања, вежбе и - Изводи кретања, вежбе и покрет усклађује са
и кратке саставе уз кратке саставе уз музичку кратке саставе уз музичку музиком
музичку
пратњу
уз пратњу уз подстицај;
пратњу
уз
мања -Вешто изводи сложеније
помоћ;
- Изводи дечји и народни одступања;
форме природних облика
- Изводи дечји и народни плес уз подстицај.
- Изводе дечји и народни кретања.
плес уз помоћ.
плес уз мања одступања.

Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
− прати промене у тежини и висини код себе и других;
− препозна здравствено стање када не треба да вежба;
− примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и другим животним ситуацијама;
− уредно одржава простор у коме живи и борави;
− користи здраве намирнице у исхрани;
− повезује различита вежбања са њиховим утицајем на здравље;
− препозна лепоту покрета у вежбању;
− се придржава правила вежбања;
- вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању.
Довољан (2)
Добар (3)
врло добар (4)
Одличан (5)
- Користи основну
терминологију вежбања
уз помоћ;
– Поштује правила
понашања у и на
просторима за вежбање;
– Поштује мере
безбедности током
вежбања;
- Одговорно се односи
према објектима,
справама и реквизитима
у просторима за
вежбање;
- Поштује правила игре;
- Навија и бодри
учеснике у игри на
начин који никога не
вређа;
- Уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;

- Користи основну
терминологију вежбања
уз подстицај;
- Уочава улогу делова
тела у вежбању;
- Уочи промене у расту
код себе и других.

- Користи основну
терминологију вежбања
уз мања одступања;
- Препознаје везу
вежбања и уноса воде;
- Наведе врсте намирница
у исхрани.

- Користи основну
терминологију вежбања
- Повезује ходање и
трчање са позитивним
утицајем на здравље;
– Препознаје лепоту
покрета у вежбању;
– Придржава се правила
вежбања;
– Вреднује успех у
вежбању.

Критеријуми оцењивања у настави Музичке културе – 3. разред

–
–
–
–
–
–
–

Тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
Исходи:
опише своја осећања у вези са слушањем музике;
примењује правилан начин држања тела и дисања при певању;
изговара бројалице у ритму, уз покрет;
пева по слуху и са нотног текста песме различитог садржаја и расположења;
наведе особине тона и основне музичке изражајне елементе;
разликује инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
повезује карактер дела са избором инструмента и музичким изражајним елементима;

– повезује почетне тонове песама–модела и једноставних наменских песама са тонском висином;
– комуницира са другима кроз извођење традиционалних и музичких игара уз покрет;
– свира по слуху и из нотног текста ритмичку и мелодијску пратњу;

Тема: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
Исходи:
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
– коментарише своје и туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ одраслих, користи предности дигитализације;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама.
– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;

Тема: СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ
Исходи:
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
– коментарише своје и туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ одраслих, користи предности дигитализације;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама.
– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Добар (3)

Пева песме по
слуху, по
сопственомизбору и
изводи бројалице.

Пева једноставне
песме у складу са
текстом.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Довољан (2)

Препознаје
различите тонске
боје, гласове и
инструменте у
одређеним
композицијама
Препознаје
различита темпа
(брзо,споро) и
динамичке разлике
(гласно, тихо)

Препознаје
различита темпа и
динамику.

Врло добар (4)

Одличан (5)

Пева дечије, уметничке и
народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу са
текстом.
Иизводи различите
покрете на песме које
пева и музику коју
слуша.
Свира пратњу за
бројалице и песме на
дечијим ритмичким
инструментима.
Разликује тонскебоје
(гласове и инструменте).
Препознаје слушане
композиције.

Самостално пева дечије,
уметничке и народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу са
текстом.
Креира различите покрете
на песме које пева и музику
коју слуша.
Свира и креира пратњу за
бројалице и песме на
дечијим ритмичким
инструментима.
Самостално изражава свој
доживљај музике коју
изводи или слуша.
Препознаје слушане
композиције на основу
одломака.

СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ

Опонаша звукове из
непосредне околине
спонтаном или
договореном
импровизацијом

Изводи једноставне
ритмичке пратње
користећи различите
изворе звука, глас,
тело. Понавља већ
осмишљен покрет.

Изводи ритмичке пратње
користећи ритмичке
инструменте
Самостално креира
покрет.

Користи различите изворе
звука за креирање
једноставних ритмичких и
звучних ефеката као пратња
за бројалице, песме.
Самостално креира
кореографију.

Критеријум оцењивања у настави дигитални свет- трећи разред
ИСХОДИ
Тема: ДИГИТАЛНО ДРУШТВО
– унесе текст (речи и реченице) помоћу физичке и/или виртуелне тастатуре у
програму за обраду текста;
– селектује и измени (обрише, дода) текст;
– именује, сачува и поново отвори текстуалну датотеку;
– допише текст на слику коришћењем едитора за текст у програму за обраду слике;
– именује, сачува и поново отвори графичку датотеку;
– објасни својим речима сврху коришћења прегледача и претраживача за приступ садржајима
светске мреже;
– осмисли кључне речи на основу којих ће на интернету тражити потребне дигиталне
садржаје;
– објасни својим речима на који начин се формирају резултати претраге интернета;
– објасни својим речима због чега треба критички прићи садржајима који се налазе на
интернету;
– објасни својим речима због чега је неопходно да дигиталне садржаје пронађене на
интернету користимо на етички начин;
– наведе примере дигитализације у свакодневном животу током којих се стиче утисак да се
дигитални уређај понаша интелигентно;

ИСХОДИ
Тема: БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА
– објасни шта је дигитални углед и како се он изграђује;
– одабира дигиталне садржаје на основу PEGI ознаке у складу са својим узрастом;
– препозна дигитално насиље и реагује на одговарајући начин;
– направи лични план коришћења дигиталних уређаја уз помоћ наставника;
– означи начин комуникације путем интернета који највише одговара контексту у коме
се комуникација дешава;
ИСХОДИ
Тема: АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА
– решава алгоритамски једноставан проблем у визуелном програмском језику чије решавање
може да захтева понављање (програмски циклус);
– утврди шта је резултат извршавања датог једноставног алгоритма/програма који садржи
понављање;
– уочи и исправи грешку у једноставном алгоритму/програму који садржи понављање;
– решава алгоритамски једноставан проблем у визуелном програмском језику чије решавање
може да захтева гранање;
– наведе неке од оператора поређења (мање, веће и једнако) и у конкретном примеру предвиди
резултат њиховог извршавања (тачно, нетачно);

– наведе аритметичке операторе (+, -, * и /) и у конкретном примеру предвиди резултат
њиховог извршавања;
– примени блокове оператора поређења при креирању програма у визуелном програмском
језику, који садрже гранање;
– објасни потребу употребе гранања и понављања у програмима својим речима.

Критеријуми за оцењивање се односе на сваки исход
Довољан (2)

Добар (3)

Врло добар (4)

Одличан (5)

Уз већу помоћ
покушава:
- знања која је
остварио су на нивоу
репродукције, уз
минималну примену;
- у мањој мери
логички повезује
чињенице и појмове и
искључиво уз
подршку наставника
изводи закључке који
се заснивају на
подацима;
- понекад је
самосталан у
решавању проблема и
у недовољној мери
критички расуђује;
- да корити дигиталне
уређаје, алате и
материјале;

Уз мању помоћ:
- у довољној мери
показује способност
употребе информација у
новим ситуацијама;
- у знатној мери логички
повезује чињенице и
појмове;
- већим делом самостално
изводи закључке који се
заснивају на подацима и
делимично самостално
решава поједине
проблеме;
- у довољној мери
критички расуђује;
- показује делимични
степен активности и
ангажовања;
- корити дигиталне
уређаје, алате и
материјале;

У већој мери самостално:
- у великој мери показује
способност примене знања
и логички повезује
чињенице и појмове;
- самостално изводи
закључке који се заснивају
на подацима;
- решава поједине
проблеме на нивоу
стваралачког мишљења и у
знатној мери критички
расуђује;
- корити дигиталне
уређаје, алате и
материјале;

Самостално:
- у потпуности показује
способност
трансформације знања и
примене у новим
ситуацијама;
- лако логички повезује
чињенице и појмове;
- самостално изводи
закључке који се заснивају
на подацима;
- решава проблеме на
нивоу стваралачког
мишљења и у потпуности
критички расуђује;
- корити дигиталне
уређаје, алате и
материјале;

-

АНГАЖОВАЊЕ
активно учешће на часовима (дискусије, практични радови и друго)
сарадња са другима
израда домаћих задатака
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)

- показује мањи степен - показује делимични
активности и ангажовања. степен активности и
ангажовања.

- показује велику
самосталност и висок
степен активности и
ангажовања

Одличан (5)
- показује изузетну
самосталност уз изузетно
висок степен активности и
ангажовања.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према
својим правима и правима других, отворена за договор и сарадњу и спремна
да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и
вредности демократског друштва.
ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да:
– својим понашањем показује да прихвата различитост других;
– препознаје у свом окружењу примере неједнаког поступања према некој особи или групи на основу
неког њиховог личног својства;
– се понаша на начин који уважава сопствене и туђе потребе, права и осећања у свакодневним
ситуацијама;
– препознаје примере солидарности у свом окружењу, причама, филмовима;
– укаже вршњацима на особе или групе у свом окружењу којима је потребна помоћ и подршка;
– објасни разлику између саосећања, солидарности и сажаљења на датом примеру;
– укаже на упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће нетачно приказивање некога на
приказаним примерима;
– наведе неколико институција у свом окружењу које брину о потребама и правима грађана, посебно
деце;
– наведе шта би волео да има у својој локалној заједници што сада недостаје;
– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или туђих права;
– наведе једно удружење грађана у свом окружењу и опише чиме се бави;
– опише на које све начине деца његових/њених година могу да брину о својој локалној заједници;
– пажљиво слуша саговорника, слободно износи мишљење, образлаже идеје, даје предлоге и прихвата
да други могу имати другачије мишљење;
– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у групном раду;
– заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу особа којима је потребна помоћ, у изради
плана и реализацији акције, њеној промоцији и вредновању.
ТЕМЕ:
ЉУДСКА ПРАВА - Сви различити, а сви равноправни
ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО - Ја и други у локалној заједници
ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ - Снага узајамне помоћи
ГРАЂАНСКИ АКТИВИЗАМ - Акција солидарности у локалној заједници
Оцена је описна: истиче се, добар и задовољавља и не утиче на општи успех ученика.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
ИСХОДИ УЧЕЊА
Исходи учења су функционална знања која показују шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима
и вештинама које је градио и развијао током једне године учења конкретног предмета.
Исходи учења омогућавају:
бољу конкретизацију активности ученика и наставника током процеса учења и поучавања, боље праћење процеса учења и поучавања,
објективније вредновање постигнућа ученика, лакши избор наставних стратегија, метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко-методичко
креирање процеса поучавања и учења, интердисциплинарни приступ планирању ради остваривања међупредметних компетенција и
рационализације времена.
Исходи су комплексни и дељиви – могу да се развију у низ ситнијих исхода.
ОДНОС ИСХОДА, КОМПЕТЕНЦИЈА И СТАНДАРДА
Исходи: очекивани резултати учења, темељи развоја компетенција
Компетенције: активна примена наученог
Стандарди: мера остварености исхода, развијености компетенција
Остварени исходи током процеса учења, ма колико дуго он трајао (час, дан, недеља, тема, разред, циклус, ниво), воде развијању компетенција.
Развијене компетенције омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у новим, непознатим ситуацијама, односно да решава проблеме.
У 4. разреду основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик се оцењује бројчаном оценом на скали од 1 (недовољан) до 5 (одличан)
и описном оценом из пројектне наставе.
Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање оцењује се описно и то:
• истиче се,
• добар,
• задовољава.

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

Наставне теме
Недовољан (1)

Основна начела
вођења разговора
нису усвојена ни уз
помоћ наставника.

Језичка
култура
(усмено и
писано
изражавање)

Само уз помоће
наставника пише
реченице писаним
словима
ћирилице. Има
тешкоће при
писању.
Потпуно одсуство
заинтересованости
за рад.
Изостаје
континуирана
израда домаћих
задатака.

Довољан (2)

-Уз помоћ
наставника
прича,
препричава,описује
;
-Пише кратким
реченицима
једноставне
структуре;
-Користи скроман
фонд речи;
- Уз помоћ пише
кратку поруку,
честитку;
-Редовно доноси
прибор за рад;

Добар (3)

Самостално прича,
описује на задату
тему и пажљиво
слуша саговорника;
-Препричава краће
текстове према
плану;
-Казује текст
природно;
-Пише јасним
реченицама и држи
се теме;
-Користи фонд речи
примерен узрасту;
-Уме да напише
кратку поруку,
честитку,
разгледницу;
-Уз помоћ
наставника уочава
битно;
-Има тешкоће у
брзом и течном
усменом и писменом
изражавању;
-Редовно ради
домаће задатке;

Оцена
Врлодобар (4)

-Усвојио је знања из
основног нивоа и више од
половине из средњег и
напредног нивоа;
-Уме да самостално
преприча текст;
-Казује текст природно,
поштујући интонацију;
-Уме самостално да
описује и да прича на
задату тему и јасно
структуира казивање,
текст;
-Уме да на занимљив
начин почне и заврши
своје причање:
-Уме сажето да образложи
неку своју идеју;
-Пише јасним, потпуним
реченицама;
--Уме да попуни
једноставан образац са
основним подацима о себи ;
-Самостално саставља
кратак наративни или
дескриптивни текст;
- Употребљава синониме;
-Испољава активност на
већини часова;
-Редовно ради домаће
задатке;

Одличан (5)

-У целини усвојио знања из основног и
средњег нивоа и већину садржаја из
напредног нивоа;
-Самостално препричава текст;
Изражајно казује текст;
-Уме самостално да описује и да
прича на задату тему и јасно
структуира казивање, добро
распорећујући основну информацију и
додатне информације;
-Уме да одбрани своју тврдњу или
став;
-Пише јасним, потпуним добро
обликованим реченицама;
-Јасно структуира текст и добро
распоређује основну и додатне
информације унутар текста;
-Показујевисок степен интересовања и
ангажовања;
-Редовно ради домаће задатке;

Оцена

Језик
-граматика
-правопис

Недовољан (1)
-Ученик
ни уз
помоћ наставника
не
може
да
препозна
врсте
речи и да им одреди
род и број;
- Не може да одреди
време
вршења
радње
у
једноставним
примерима;
-Не
разликује
реченице
по
значењу и облику;
-Не
може
самостално
да
пише
писаним
словима ћирилице
и да се потпише;
- Не примењује
основна
правописна
правила
(велико
слово);
Не
показује
интересовање
за
рад
и
превазилажење
тешкоћа у раду.
-Не ради домаће
задатке.

Довољан (2)
-Уз помоћ наставника
препознаје
врсте
речи, одређује род и
број речи и глаголско
времена
на
једноставним
примерима;
-Препознаје
врсте
реченице
по
комуникативној
функцији и облику;
-Испољава тешкоће у
анализи реченица и
извођењу закључака;
-Уз помоћ наставника
записује
реченице
које се разликују по
значењу и облику;
-Уме да се потпише;
-Почиње
реченицу
великим словом;
Уз
помоћ
наставника
употребљава велико
слово и одговарајући
знак интерпункције;
-Ни
уз
помоћ
наставника не може
да дефинише појмове;
-Редовно
доноси
прибор за рад;

Добар (3)
-Савладао је градиво из
основног и већину из
средњег нивоа;
-Одређује врсте речи и
уз помоћ наставника
одређује подврсте речи;
-Уме
да
пребаци
глаголе
из
једног
глаголског времена у
друго;
- Препознаје субјекат и
глаголски предикат;
-Самостално одређује
врсте
реченице по
комуникатвној
функцији и облику;
- Уз помоћ наставника
саставља
реченице
различите по значењу и
облику;
-Зна и користи оба
писма;
-Уз помоћ наставника
употребљава велико
слово , наводнике при
навођењу туђих речи,
пише
присвојне
придеве и речце ли и
не;
-Користи запету у
набрајању;
- Редовно ради
домаће задатке;

Врлодобар (4)
-Усвојио је знања из основног
нивоа и више од половине из
средњег и напредног нивоа;
-Именује врсте и подврсте речи;
-Препознаје лице, род и број
глагола и уме да пребаци глаголе
из једног глаголског времена у
друго;
-Зна да одреди службу речи у
реченици и да промени облик
променљивих
речи
према
задатом критеријуму,
-Разуме повезаност између врста
речи и њихове службе у
реченици;
-Самостално записује реченице
различите по комуникативној
функцији и облику;
-Објашњава разлику између
простих и простопроширених
реченица;
-Самостално
употребљава
велико слово приликом писања
имена држава, места и њихових
становника;
-Правилно
пише
присвојне
придеве и речце ли и не;
-Користи
наводнике
при
навођењу туђих речи;
-Испољава активност на већини
часова;
-Уз помоћ наставника практично
примењује знања; -Редовно ради
домаће задатке;

Одличан (5)
-У целини усвојио знања из
основног и средњег нивоа и
већину садржаја из напредног
нивоа;
-Самостално именује врсте и
подврсте речи,
препознаје лице, род и број
глагола и уме да пребаци глаголе
из једног глаголског времена у
друго;
-Потпно самостално уме да
промени облик променљив реши
према задатом критеријуму;
-Самостално одрећује службу
речи у реченици;
-Објашњава повезаност између
врста речи и њихове службе у
реченици:
-Самостално записује реченице
различите по комуникативној
функцији и облику;
--Самостално
употребљава
велико слово приликом писања
имена држава, места и њихових
становника;
-Правилно
пише
присвојне
придеве и речце ли и не;
-Користи
наводнике
при
навођењу туђих речи;
-Логички повезује појмове, лако
и брзо примењује стечена знања;
-Показује велико интересовање и
ангажовање;
-Редовно ради домаће задатке;

Књижевност

Недовољан (1)
-Ученик ни уз помоћ
наставника не може да
препозна информације
у оквиру основног
нивоа знања.
-Тешко прати наставу,
не
показује
интересовање за рад
,Нередовно
или
уопште не ради домаће
задатке.

Довољан (2)
-Уз
помоћ
наставника
препознаје књижевне родове
и врсте, одређује главни
догађај и ликове, место и
време вршења радње у
књижевноуметничком
тексту;
-Испољава
тешкоће
у
анализи чињеница, њиховом
уопштавању и закључивању;
-Уз
помоћ
наставника
процењује садржај текста на
основу датог критеријума;
-Издваја непознате речи;
-Редовно доноси прибор за
рад;

Оцена
Добар (3)
-Савладао је градиво из
основног и већину из
средњег нивоа;
-Разликује лирску и
епску песму и народне
умотворине
-Препознаје
риму,
строфу, стих;
-Одређује
особине,
осећања, поступке ,
изглед ликова и односе
међу ликовима;
-Разликују приповедање
и
описивање
од
дијалога;
-Уочава
међусобну
повезаност догађаја на
основу
поступака
јунака;
-Износи свој став о
садржају текста;
-Вреднује примереност
илустрације која прати
текст;
- Редовно ради домаће
задатке;

Врлодобар (4)
-Усвојио је знања из
основног нивоа и
више од половине из
средњег и напредног
нивоа;
Самостално
одређује фолклорне
форме и објашњава
разлику
између
између лирске и
епске песме;
- Одређује односе
међу ликовима и
уочава везе међу
догаћајима
у
књижевном тексту;
-Разуме
фигуративну
употребу језика
-Изводи једноставне
закључке и одређује
основни
смисао
текста и његову
намену;
-Наводи разлоге за
избор
одређене
илустрације;
-Испољава
активност на већини
часова;
-Уз
помоћ
наставника
практично
примењује знања;

Одличан (5)
-У целини усвојио знања из
основног и средњег нивоа и већину
садржаја из напредног нивоа;
-Тумачи особине, понашање и
поступке ликова позивајући се на
текст;
-Објашњава узрочно- последичне
везе међу догађајима и изводи
сложеније закључке на основу
текста уз навођење примера;
-Самостално процењује и вреднује
поступке ликова и износи свој став
о догађајима из текста;
-Поседује богат речник:
-Показује
интересовање
за
проширивање стечених знања и
висок степен ангажовања;

1. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:
ОЦЕНА
одличан(5)
од 86%-до 100%
врло добар(4)
од 71%-до 85%
добар (3)
од 56%-70%
довољан (2)
од 41%-55%
недовољан (1)
испод 40%

ОБРАЗОВНИ НИВО
Напредни ниво
примена
Средњи ниво
разумевање
Средњи ниво
репродукција
Основни ниво
препознавање

Шта се оцењује на писменим и домаћим задацима (састав, есеј, прича, песма и остали облици писаног изражавања)
РУКОПИС:
колико је читак и правилан
да ли ученица/ученик меша писма (ћирилицу и латиницу)
да ли ученица/ученик меша писана и штампана слова
УРЕДНОСТ (ЕСТЕТСКИ ИЗГЛЕД ЗАДАТКА):
•
да ли ученица/ученик прецртава
•
да ли ученица/ученик умеће речи
•
да ли ученица/ученик премешта реченице
ФОРМА:
•
да ли ученица/ученик уме да обликује нове мисаоне целине (пасусе)
•
да ли су нове мисаоне целине међусобно складно повезане
•
•
•

•

САДРЖАЈ:
•
•
•
•

у којој мери написано одговара тзв. тежишту теме
колико је написани садржај богат/сиромашан
да ли је композиција складна (увод, разрада, закључак)
да ли у раду постоје материјалне грешке (књижевни род или врста, имена јунака, место радње, време радње и сл.)

ПРАВОПИС:

писање великог и малог слова
састављено и растављено писање (посебно речца НЕ и ЛИ)
интерпункција
глаголски облици (посебно глаголски прилог садашњи)
СТИЛИЗАЦИЈА:
•
да ли у раду има понављања
•
да ли у раду постоје жаргонизми
•
богат/сиромашан речник
•
да ли су реченице правилне (пре свега, ред речи у реченици)
•
•
•
•

2. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора.
Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из граматике, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Такође, познаје и примењује
граматичка и правописна правила, активно учествује на часу током часова анализе текста, самостално изводи закључке. Ученик течно чита и негује
читалачке навике. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима,
редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и врстама
задатака.
Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примени те изведе закључак. Сналази
се у различитим облицима рада.
Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе књижевнотеоријске и граматичке
појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.
Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је
активан на часовима.
Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан
на часу.

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ
(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за
час, уредност...)
Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски
рад, сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...)
-Ученик је посебно мотивисан,
креативан, одговоран у раду,
поштује друге, редован у
извршавању обавеза;
-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.

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику.

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

Наставне
теме
Скуп
природних
бројева

Оцена
Недовољан(1)
Ученик , ни уз
помоћ
наставника
не
може тачно да:
-Прочита
и
запише дати број
већи од хиљаду;
-Сабира
и
одузима бројеве
веће од хиљаду;
-Множи и дели
бројеве
прве
хиљаде;
Запише
бројевни израз са
једном
операцијом
на
основу
текста
задатка;
-Не
прихвата
помоћ
наставника;
-Не ради домаће
задатке;

Довољан (2)
Усвојио је основна
знања
према
програму предмета;
Уз помоћ наставника;
-чита и записује
бројеве
веће
од
хиљаду;
-сабира и одузима
велике бројеве;
-Множи и дели без
остатка једноставне
примере;
-На основу текста
може да запише израз
са једном рачунском
операцијом;
-Решава једноставне
једначине у оквиру
прве хиљаде;
-Уз помоћ наставника
може да да прочита и
запише разломак и да
израчуна половину,
четвртину и осмину
неке целине;
-Ученик се труди и
прихвата помоћ и
савете наставника и
ради домаће задатке;

Добар (3)
У целини усвојио
основна знања и
половину
проширених
знања;
-Самостално чита,
пише, сабира и
одузима бројеве
веће од хиљаду;
-Зна да одреди
паран,
непаран
број, предходник,
следбеник;
-Рачуна вредност
израза са највише
две операције;
-Уме да решава
једначине;
- Уме да препозна
разломак када је
графички
приказан
на
фигури подењеног
на делове;
-Зна да израчуна
део целине
и
упорећује
разломке
са
бројиоцем један;
-Уз
помоћ
наставника схвата
значење научених
садржаја
и
објашњења,
анализира
и
закључује;

Врлодобар(4)
Усвојио је знања из
основног нивоа и више
од половине средњег и
напредног нивоа;
-Разуме
декадни
бројевни систем и уме
да одреди десетицу,
стотину,
хиљаду
најближу датом броју;
-Зна својства операција
сабирања и уме да их
примени;
-Самостално
рачуна
вредност
израза са
више
операција
и
сложеније текстуалне
задатке;
-Зна да одреди решења
неједначине са једном
операцијом;
-Уме да израчуна део
неке целине и обрнуто;
-Упоређује разломке
-Самостално
и
уз
помоћ
наставника
практично примењује
знања;
-Активно учествује у
раду и редовно ради
домаће задатке;

Одличан (5)
У потпуности је савладао
градиво;
-Самостално израчунава
вредност израза са више
операција
поштујући
приоритет и сложеније
задатке
дате
у
текстуалној форми;
-Зна својства сабирања и
одузимања и уме да их
примени;
-Примењује
својства
природних бројева у
решавању проблемских
задатака;
-Решава
сложене
једначине и неједначине
са са једном операцијом;
-Уме да израчуна део
неке целине и користи то
у задацима;
- Самостално изводи
закључке
који
се
заснивају на подацима;
-Показује
способност
примене знања у новим
ситуацијама;
- Показује самосталност
и
висок
степен
активности;

-Редовно
ради
домаће задатке;

Мерење
мере

-Знања која је
остварио
у
основном нивоу
нису на нивоу
препознавања и не
показује
способност
репродукције
и
примене.

-Усвојио је већину
садржаја из основног
нивоа.
-Уз помоћ наставника
рачуна са новцем у
једноставним
ситуацијама,
зна
којеу јединицу мере
да
употреби
за
мерење
запремине
течности и масе;
-самостално или уз
помоћ
наставника
чита
једноставне
табеле;
-Труди се и прихвата
помоћ наставника;

Савладао је градиво из
основног нивоа и
већину из средњег
нивоа.
-Самостално
и уз
помоћ наставника уме
да изрази одређену
суму новца преко
различитих апоена и
рачуна
новцем
у
сложенијим
ситуацијама;
-Зна јединице мере за
време
и уме да
претвара веће у мање и
пореди
временске
интервале
у
једноставним
ситуацијама;
-Зна јединице мере за
запремину течности и
масу и уз помоћ
наставника претвара
веће јединице у мање;
- Уз помоћ може да
користи
податке
приказане табеларно ;
У мањој мери показује
способност употребе
информација у новим
ситуацијама;
-Самостално
ради
једноставне задатке и
показује
делимичан
степен активности;
-Уз помоћ наставника
логички
повезује
чињенице;
-Ради домаће задатке;

- У великој мери
показује способност
логичког повезивања
чињеница и примене
знања;
-Савладао је градиво
из средњег нивоа и
више од половине из
напредног;
- Самостално претвара
јединице за време,
масу и запремину
течности,
пореди
временске интервале;
-Самостално или уз
мању
помоћ
наставника
уме
графички
да
представи
дате
податке;
-Решава
поједине
проблеме на нивоу
стваракачког
мишљења и изводи
закључке ;
-Испоњава активност
и упорност на већини
часова и уз мању
помоћ
наставника
примењује знања;
Редовно ради домаће
задатке;

-У целини усвојио знања;
-Логички
повезује
градиво и самостално
изводи закључке;
-Уме да користи податке
приказане табеларно или
графички у решавању
задатака и уме графички
да
представи
дате
податке;
-Зна јединице мере за
време
и
пореди
временске интервале у
сложенијим ситуацијама;
- Самостално претвара
јединице за мерење масе
и запремине течности и
примењује стечена знања
у новим ситуацијама;
-Показује
велику
самосталност уз висок
степен ангажовања;

Наставне
теме
Геометрија
-Површина
правоугаоника
И квадрата
Површина
квадра и коцке

Запремина
квадра и коцке

Оцена
Недовоњан(1)
Ученик , ни уз
помоћ наставника
не може тачно да:
-Прочита
и
запише дати број
већи од хиљаду;
-Сабира и одузима
бројеве веће од
хиљаду;
-Множи и дели
бројеве
прве
хиљаде;
- Запише бројевни
израз са једном
операцијом
на
основу
текста
задатка;
-Не
прихвата
помоћ
наставника;
-Не ради домаће
задатке;

Довољан (2)
Усвојио је основна
знања према програму
предмета;
Уз помоћ наставника; чита и записује бројеве
веће од хиљаду;
-сабира и одузима
велике бројеве;
-Множи и дели без
остатка
једноставне
примере;
-На основу текста може
да запише израз са
једном
рачунском
операцијом;
-Решава
једноставне
једначине у оквиру
прве хиљаде;
-Уз помоћ наставника
може да да прочита и
запише разломак и да
израчуна
половину,
четвртину и осмину
неке целине;
-Ученик се труди и
прихвата
помоћ и
савете наставника и
ради домаће задатке;

Добар (3)
У
целини
усвојио
основна
знања
и
половину проширених
знања;
-Самостално
чита,
пише, сабира и одузима
бројеве веће од хиљаду;
-Зна да одреди паран,
непаран
број,
предходник, следбеник;
-Рачуна вредност израза
са
највише
две
операције;
-Уме
да
решава
једначине;
- Уме да препозна
разломак
када
је
графички приказан на
фигури подењеног на
делове;
-Зна да израчуна део
целине и упорећује
разломке са бројиоцем
један;
-Уз помоћ наставника
схвата
значење
научених садржаја и
објашњења, анализира
и закључује;
-Редовно ради домаће
задатке;

1.

Врлодобар(4)
Усвојио је знања из
основног нивоа и више
од половине средњег и
напредног нивоа;
-Разуме
декадни
бројевни систем и уме
да одреди десетицу,
стотину,
хиљаду
најближу датом броју;
-Зна својства операција
сабирања и уме да их
примени;
-Самостално
рачуна
вредност
израза са
више
операција
и
сложеније текстуалне
задатке;
-Зна да одреди решења
неједначине са једном
операцијом;
-Уме да израчуна део
неке целине и обрнуто;
-Упоређује разломке
-Самостално и уз помоћ
наставника практично
примењује знања;
-Активно учествује у
раду и редовно ради
домаће задатке;

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Одличан (5)
У потпуности је савладао
градиво;
-Самостално израчунава
вредност израза са више
операција
поштујући
приоритет и сложеније
задатке
дате
у
текстуалној форми;
-Зна својства сабирања и
одузимања и уме да их
примени;
-Примењује
својства
природних бројева у
решавању проблемских
задатака;
-Решава
сложене
једначине и неједначине
са са једном операцијом;
-Уме да израчуна део
неке целине и користи то
у задацима;
- Самостално изводи
закључке
који
се
заснивају на подацима;
-Показује
способност
примене знања у новим
ситуацијама;
- Показује самосталност
и
висок
степен
активности;

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:
ОЦЕНА
одличан(5)
врло добар(4)
добар (3)
довољан (2)
недовољан (1)

од 86%-до 100%
од 71%-до 85%
од 56%-70%
од 41%-55%
испод 40%

ОБРАЗОВНИ НИВО
Напредни ниво
примена
Средњи ниво
разумевање
Средњи ниво
репродукција
Основни ниво
препознавање

2. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора.
Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из математике, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Такође, познаје и
примењује правила у математици, активно учествује на часу током обраде новог градива, самостално изводи закључке. Ученик уме да примени
својства природних бројева у решавању проблемских задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени, уме да
примени различите јединице мере. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи
према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака. Може успешно да ради у
различитим групама и врстама задатака.
Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примени те изведе закључак.
Сналази се у различитим облицима рада.
Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе математичке појмове и термине.
Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.
Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је
активан на часовима.
Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није
активан на часу.

3.АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ
(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час,
уредност...)
Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад,
сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...)
-Ученик је посебно мотивисан,
креативан, одговоран у раду, поштује
друге, редован у
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.

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ

-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.

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику.

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

Наставне
теме
Моја
домпвина- део
света

Оцена
Недовоњан(1)
Ученик , ни уз помоћ
наставника
није
усвојио садржаје из
основног нивоа.
-Присећа се или
препознаје садржаје
који су учени.
-Не показује никакво
интересовање
за
праћење
наставе.
-Не ради домаће
задатке;

Довољан (2)
Усвојио је већину
знања из основног
нивоа.
Уз помоћ наставника
или
самостално
ученик зна да:
-наброји
основне
облике рељефа и
површинских вода;
- наведе одреднице
државе
Србије(
територија,главни
град
,
симболи
,становништво);
-репродукује знања
уз
наставникову
помоћ;
--прихвата
помоћ и савете
-нередовно
ради
домаће задатке;

Добар (3)
У целини усвојио
основна знања и
већину знања
из
средњег нивоа;
Ученик:
-Препознаје и именује
облике рељефа и
површинских вода
-зна
да
одреди
географски положај и
основне одреднице
државе Србије;
-Уз помоћ наставника
може
да
наведе
одлике рељефа и вода
у Србијии одреди
стране
света
на
географској карти;
-Учествује
у
прављењу паноа;
-Репродукује знања и
уз помоћ наставника
схвата
значење
научених садржаја и
објашњења;
- Ради домаће задатке;

Врлодобар(4)

Одличан (5)
Ученик:
У потпуности је савладао
-зна географски положај и градиво за дату област.
основне одреднице државе
Србије;
Самостално
описује:
-препознаје и именује одлике рељефа и вода у
основне облике рељефа и држави Србији;
површинских вода у свом - повезаност природно –
месту и околини;
географских фактора и
-самостално
описује делатности људи;
одлике рељефа , вода, -климатске
одлике
насеља;
одређеног краја;
-разуме
повезаност
природно –географских Ученик
уме
да:
фактора и делатности чита географску карту,
људи;
примењује
знања
о
-зна шта утиче на климу и странама света и значењу
климатске
одлике картографских знакова;
одређеног краја;
-уме да пронађе основне Логички повезује знања и
информације
на самостално
изводи
географској карти Србије; закључке
који
се
Самостално репродукује заснивају на подацима;
знања и разуме научено; -Показује
способност
Уз помоћ наставника примене знања у новим
практично
примењује ситуацијама;
знања,
анализира
- Показује самосталност
постојеће чињенице и
и
висок
степен
изводи закључке;
активности;
-Активно учествује у
раду,изради паноа
- редовно ради домаће
задатке;

Наставне
теме

Недовоњан(1)
Сусрет
са Знања
која
је
природом
остварио нису ни
на
нивоу
препознавања ;
-Не
показује
интересовање за
учешће
у
активностима нити
ангажовање;
-Не
прихвата
помоћ наставника;
-Не ради домаће
задатке;

Довољан (2)
Усвојио је основна знања
према програму предмета;
-Прави разлику између
природе
и
производа
људског рада;
-Зна шта чини живу ,а шта
неживу природу и да је
човек део живе природе;
-Зна основне разлике у полу,
шта је потребно за очување
здравља и шта штети
здрављу;
-Разликују повољно од
неповољног
деловања
човека на очување природе;
-Уз помоћ наставника уме да
класификује жива бића на
царства;
-Ученик се труди и прихвата
помоћ и савете наставника и
ради домаће задатке;

Оцена
Добар (3)
У целини усвојио
основна знања и
половину
проширених знања;
-Разуме повезаност
живе
и
неживе
природе
на
очигледним
примерима;
-Зна основне разлике
измећу живих бића и
улогу
основних
делова живих бића;
-Класификује жива
бића према задатом
критеријуму;
Уз
помоћ
наставника:
објашњава разлике у
полу, шта условљава
те
разлике
и
препознаје
фазе
разне
фазе
сазревања;
-разуме
утицај
одређених фактора
који
утичу
на
очување здравља;
-Редовно
ради
домаће задатке;

Врлодобар(4)
Усвојио је знања из
основног нивоа и
више од половине
средњег и напредног
нивоа;
-Разуме и описује
повезаност живе и
неживе природе на
мање
очигледним
примерима;
-Самостално групише
жива бића на царства
и и зна да наброји
типичне представнике
царства ;
-Зна да човек припада
царству животиња и
оно по чему се човек
разликује од осталих
живих бића;
-Самостално
објашњава разлике у
полу, шта условљава
те разлике и фазе
сазревања;
-Описује
како
одређени
фактори(хигијена,
спорт, исхрана дуван
алкохол) утичу на
здавље;
-Активно учествује у
раду и редовно ради
домаће задатке;

Одличан (5)
У потпуности је савладао
градиво;
-Разуме
и
самостално
описује повезаност живе и
неживе природе на мање
очигледним примерима;
-Самостално групише и
жива бића на царства и
описује
најважније
карактеристике
сваког
царства;
-Зна мере заштите живе
природе ;
-Разуме и описује разлике у
полу
и
битне
карактеристике пубертета;
-Описује
поступке
за
очување
и унапрећење
људског здравља;
-Знају и примењују знања о
односу према другима;
Самостално
изводи
закључке који се заснивају
на подацима;
-Показује
способност
примене знања у новим
ситуацијама;
- Показује самосталност и
висок степен активности;

Људи раде,
користе
енергију,
производе и
троше

-Знања
која
је
остварио у основном
нивоу нису на нивоу
препознавања и не
показује способност
репродукције .

Уз
помоћ
наставника:
препознаје и именује природне
ресурсе који утичу на живот и
рад људи и природна богатства;
-помоћу слике описује процес
производње ;
-препознаје
и
разликује
обновљиве и необновљиве
изворе енергије;
-препознаје
и
именује
делатности људи и занимања
људи везана за одређену
делатнист;
-Зна
који
су
природни
материјали;
Труди се и
прихвата помоћ наставника;

-Самостално
или уз
помоћ наставника : именује
природне
ресурсе који утичу на
живот и рад људи и
природна
богатства;
-Уз помоћ наставника
описује
процес
производње дрвета ,
метала,кварцног песка;
-Зна
да
наведе
обновљиве
и
необновљиве
изворе
енергије и природне
материјале;
- именује делатности
људи и занимања људи
везана за одређену
делатнист;
-У мањој мери показује
способност
употребе
информација у новим
ситуацијама;
-Самостално
ради
једноставне задатке и
показује
делимичан
степен активности;
-Уз помоћ наставника
логички
повезује
чињенице;
-Ради дом
ће задатке;

- У великој мери показује
способност
логичког
повезивања чињеница и
примене знања;
-Самостално
именује
природне ресурсе који
утичу на живот и рад
људи и природна
богатства;
-Разуме повезаност и
човековог
рада
са
промена ма у природи;
-Описује
процес
производње дрвета ,
метала,кварцног песка;
-Зна да наведе обновљиве
и необновљиве изворе
енергије
и
разуме
оправданост
употребе
обновљивих ресурса;
-Разуме
повезаност
делатности
људи
и
одлика рељефа једног
краја;
-Зна како се некада ,а како
данас врши понуда и
потрошња робе;
-Испоњава активност и
упорност
на
већини
часова и уз мању помоћ
наставника
примењује
знања;
Редовно ради домаће
задатке;

-У целини усвојио знања;
-Логички повезује градиво и
самостално изводи закључке;
-Самостално:
именује
и описује природне ресурсе
који утичу на живот и рад људи
и природна
богатства;
-описује
повезаност
и
човековог рада са промена ма у
природи;
-описује процес производње
дрвета , метала,кварцног песка;
-Разуме мећусобну зависност
живих бића у животној
заједници;
--Зна да наведе обновљиве и
необновљиве изворе енергије и
описује оправданост употребе
обновљивих ресурса;
-описује
повезаност
делатности људи и одлика
рељефа
једног
краја
и
међузависност
разлишитих
људских делатности;
Зна
значење
појмова
пласман,тржиште, маркетинг;
-Показује велику самосталност
уз висок степен ангажовања;
Редовно ради домаће задатке;

Осврт
-Знања
која
је
уназад
– остварио
у
прошлост
основном
нивоу
Србије
нису
на
нивоу
препознавања и не
показује
способност
репродукције
и
примене.

Ученик уз помоћ наставника
зна да наведе :
-најважније догађаје, појаве и
личности из прошлости и да
именује историјске изворе;
- Зна основне информације о
начину живота у прошлости;
-Знања која је остварио су на
нивоу репродукције;
-Делимично је заинтересован
за рад;

Ученик
зна
самостално или уз
помоћ наставника да
наведе :
-најважније догађаје,
појаве и личности из
прошлости ;
-шта су историјски
извори и именује их.
Зна
основне
информације
и
описује начин живота
људи у прошлости;
У
мањој
мери
показује способност
употребе
информација у новим
ситуацијама ;
Труди се и укључује у
све активности;

Ученик зна самостално
да наведе
- редослед којим су се
јављали
важни
историјски догађаји,
појаве и личности ;
-шта су историјски
извори и именује их и
објашњава зашто су
они важни.
- Уочава сличности и
разлике између начина
живота некад и сад;
-Учествује у прављењу
паноа, писњу реферата;
-Уме да прочита и
упише
тражене
информације у ленти
времена;
-Показује способност
примене
знања
и
логички
повезује
чињенице и појмове.
-Самосталан
је
и
активно учествује у
раду.

-Самостално описује важне
историјске догађаје, појаве,
личности;
-Препознаје
основна
обележја
различитих
историјских периода;
-зна
на
основу
карактеристичних
историјских извора о ком
историјском периоду или
личности је реч;
-Самостално проналази и
уписује
тражене
информације
у
ленти
времена;
-Зна шта је предходило, а
шта је уследило након
важних
историјских
догаћаја и појава;
-Активно
учествује
у
прављењу паноа и писању
реферата;
-Самостално
изводи
закључке , логички повезује
чињенице,
критички
расуђује:
-Показује
велику
самосталност и висок степен
ангажовања;

Истражујемо
природне
појаве

Ученик уз помоћ
наставника
делимично
препознаје
наставне садржаје
из дате области;
Не
прихвата
помоћ наставника
и не показује
интересовање за
учешће у раду.

Ученик
зна
основна
својства воде, ваздуха и
земљишта и да се састоје од
више материјала;
Уз помоћ наставника: може да наброји основна
својства
материјала(тврдоћа,
еластичност,
провидност…),повратне и
неповратне промене и да
повеже врсту материјала и
његову употребу;
-Зна који су лако запаљиви
материјали и кога треба
позвати у случају пожара;
-Уз
подстицај
изводи
једноставне огледе;
-Прихвата
помоћ
и
сугестије наставника;

Ученик
зна
сложенија својства
својства
воде,ваздуха,
земљиштаи да су то
смеше јер се састоје
из више материјала;
-Самостално или уз
помоћ наставника :
разликује
материјале који су
добри проводници
од оних који то
нису;
-повратне
и
неповратне промене
материјала;
-Зна
да
проводљивост
материјала
одрећује
њихову
употребу;
-Учествује
у
извођењу огледа и
записује
једноставне
закључке;
-Ради
домаће
задатке;

-Зна да су различита
својства
воде,
ваздуха и земљишта
последица њиховог
различитог састава;
-Знају
шта
су
проводници
и
изолатори и наводе
примере;
- Разумеју и описују
повратне
и
неповратне промене
материјала;
Разликују промене
материјала
при
којима настају други
материјали од оних
промена при којима
не настају други
материјали;
-Самостално или уз
помоћ
наставника
изводи једноставне
огледе и записују
закључке, анализира
чињенице,
формулише правила;
-Активан и упоран у
савлађивању
предвиђених
садржаја;

-Самостално
описују
сложенија стања воде и
ваздуха(агрегатно стање,
кретање);
-Разуме како загревање и
хлађење воде и ваздуха
утичу на промене у
природи;
Разуме и описују повратне
и неповратне промене
материјала уз навођење
примера;
- Разликује и разуме
промене материјала при
којима настају други
материјали
од
оних
промена при којима не
настају други материјали;
--Самостално
изводи
једноставне
огледе
и
записују
закључке,
анализира
чињенице,
формулише правила;
-Логички
повезују
чињенице,
критички
закључује;
-Показује висок степен
активности;

1.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:
ОЦЕНА
одличан(5)
врло добар(4)
добар (3)
довољан (2)
недовољан (1)

од 86%-до 100%
од 71%-до 85%
од 56%-70%
од 41%-55%
испод 40%
2.

Напредни ниво
Средњи ниво
Средњи ниво
Основни ниво

ОБРАЗОВНИ НИВО
примена
разумевање
репродукција
препознавање

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора.
Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из природе и друштва, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Активно
учествује на часу током обраде новог градива, износи своје мишљење, самостално изводи закључке. Ученик уме да примени научено градиво
кроз разне активности, способан је да се сналази у простору и времену. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим
ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака.
Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.
Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примени те изведе закључак.
Сналази се у различитим облицима рада.
Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе појмове и термине из предмета
Природа и друштво. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.
Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај, уз наставникову подршку је
активан на часовима.
Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на време и није
активан на часу.

3. АНГАЖОВАЊЕ И ОДНОС ПРЕМА РАДУ
(активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад, сарадња у групи, припремљеност за час,
уредност...)
Ангажовање и однос према раду на настави (активност на часу, израда домаћих задатака, ангажовање у пројектима,рад у пару,тимски рад,
сарадња у групи, припремљеност за час, уредност...)
-Ученик је посебно
мотивисан, креативан,
одговоран у раду, поштује
друге, редован у
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.

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику.

МУЗИЧКА КУЛТУРА
Да би се остварио процес праћења напредовања и степена постигнућа ученика у настави музичке културе, потребно је да наствник упозна музичке
способни сваког ученика. Оцењивање ученика се спроводи организовано и прати посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање, интересовање,
креативност и предиспозиције. Наставник прати развој ученика и објективно одређује степен на којем је ученик савладао програмске захтеве.
Наставник током целе школске године води евиденцију о напретку, развоју, залагању и активности ученика на часовима и ту евиденцију бележи у
своју педагошку свеску. Свака оцена ученика је јавна и приликом саопштавања наставник је дужан да је објасни.
Оцењивање ученика на часовима музичке културе спроводи се усменим путем и практично кроз свирање и певање.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање
начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода,
који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се
индивидуални образовни план.
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана,
оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања.

За оцену одличан (5) – ученик поседује знања која зна да примењује у пракси, зна логички да закључује и повезује градиво са животом око нас, зна
основе музичке писмености (у зависности од разреда у којем се налази), уме самостално или у пару да свира и/или самостално и у групи да пева
тражене песмице поштујући елементе музике које зна, зна текстове тражених песмица, уме да свира на Орфовим ритмичким инструментима, уме да
изнесе своје мишљење о слушаном делу, уме да препозна звук и изглед инструмената који се обрађују у току одређеног разреда, активан је на
часовима, има жељу да научи и напредује.
За оцену врло добар (4) – ученик поседује знања која зна да примењује у пракси, уз малу помоћ наставника може да повезује градиво са животом око
нас, зна основе музичке писмености (у зависности од разреда у којем се налази) али не зна да их употреби правилно и повезано, уме самостално да
свира и самостално или у групи да пева тражене песмице поштујући углавном све елементе музике које зна, зна текстове тражених песмица, уме да
свира на одређеним Орфовим ритмичким инструментима, уз малу помоћ наставника уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, уме да препозна
звук и изглед инструмената који се обрађују у току одређеног разреда, активан је на часовима, има жељу да научи и напредује.
За оцену добар (3) – уз наставникову помоћ може да повезује знања која има, зна минималне основе музичке писмености (у зависности од разреда у
којем се налази) али не зна да их употреби правилно и повезано, уме да свира мелодију без ритма уз наставникову помоћ, делимично зна текст
обрађених песмица, уме да свира само на појединим Орфовим ритмичким инструментима али уз наставникову помоћ, уз помоћ наставника уме да

изнесе своје мишљење о слушаном делу, уз наставникову помоћ може да препозна звук и изглед инструмената који се обрађују у току одређеног
разреда, често изостаје жеља за радом и напретком.
За оцену довољан (2) – има минимална знања из градива које се обрађује, делимично зна текст обрађених песмица, уме да свира само на појединим
Орфовим ритмичким инструментима али уз наставникову помоћ, уз помоћ наставника уме да изнесе своје мишљење о слушаном делу, изостаје жеља
за радом и напретком.
Оцена недовољан (1) – Нема основног знања градива, не уме да свира ни на ритмичким ни на мелодијским инструментима, не зна да отпева ниједну
песму која је обрађена на часу, изостаје активности на часу, нема жељу за радом и напретком.
Оцењивање није искључиво везано за оцену музичких способности већ и у функцији награде за интересовање, активност и љубав према музици.
Сваки ученик се приликом оцењивања извођења музике оцењује спрам својих могућности али и спрам личног залагања, труда, рада и активности на
часу. На часу се индиректно оцењује и вреднује доношење прибора за рад, понашање и дисциплина ученика на часу, помоћ осталим ученицима
приликом израде неког задатка, активност и труд. Такође се оцењује ангажовање у току извођења одређеног пројекта.

Наставне
теме

Оцена
Недовољан (1)

Извоћење
музикепевање и
свирање

Основе
музичке
писмености

Слушање
музике

Стваралаштво

-Ученик ни уз помоћ
наставника не може да
отпева песму у складу да
текстом;
-Не поседује ни минимум
знања
из
музичке
писмености;
-Не може да искаже својим
речима утиске о слушаном
делу и да осмисли покрете
уз музику;
-Не
поштује
правила
понашања током слушања
музике;

Довољан (2)

-Уз помоћ наставника или
самостално изводи песме
различитог
садржаја и
расположења;
-Поседује минимум знања
из музичке писмености
-Уз помоћ наставника
препознаје и записује ноте
и изводи кратке бројалице;
-Слуша
музику и уз
подстицај исказује утисак
о слушаном делу ,
препознаје
поједине
музичке инструменте по
боји звука;
покретима
-Не показује интересовање -Спонтаним
за рад и не укључује се у изражава свој доживљај
музике:
заједничке активности:
-Показује мањи степен
активности и уз подстицај
укључује се у заједничке
активности:

Добар (3)
- Самостално изводи песме
различитог
садржаја и
расположења ;
-Поседује знања из музичке
писмености:
записује
и
чита
ноте,препознаје
такт,
тактице, темпо, динамику и
изводи
једноставне
бројалице уз покрет ;
-Пажљиво слуша музику и
једноставним
речима
исказује утисак о слушаном
делу, разликује поједине
музичке инструменте по
изражајним могућностима;
-Препознаје музичку тему
или карактеристичан мотив
који
се
понавља
у
композицији коју слуша;
-Уз подстицај осмишљава
покрете и уз музику;
-Уз
помоћ
наставника
изводи једоставне ритмичке
вежбе
и
осмишљава
мелодију на краћи текст;
- Уз подстицај објашњава
доживљај свог и туђег
извођења;
-Поштује
договорена
правила понашања при
слушању
и
извођењу
музике;
-Показује делимичан степен
активности и укључује се у
заједничке активности:

Врлодобар (4)
Самостално
пева
песме
различитог
садржаја
и
расположења по слуху, у складу
са текстом;
-Самостално или уз помоћ
наставника изводи песме у складу
са нотним текстом;
-Самостално
записује и чита
ноте;
-зна шта је такт,
тактица, темпо, динамика, знаке
за понављање и
изводи
бројалице уз ритмичку пратњу;
-Објашњава својим речима утиске
о слушаном делу, особине тона,
доживљај прегласне музике и
њеног утуцаја на наше тело;
-Повезује карактер дела са изражајним музичким елементима и
инструментима;
-Самостално осмишљава покрете
и уз музику;
-Самостално изводи једоставне
ритмичке вежбе и осмишљава
мелодију на задати текст;
-Примењује договорена правила
понашања при слушању и
извођењу музике;
-Објашњава
својим
речима
доживљај свог и туђег извођења;
-Показује велику самосталност и
ангажовање и
учествује у
школским приредбама;

Одличан (5)
- Самостално и лепо пева песме
различитог
садржаја
и
расположења по слуху, у складу
са текстом;
-Самостално изводи песме у
складу са нотним текстом;
-Усвојио је знања из основа
музичке писмености;
-Самостално записује и чита ноте;
-зна шта је такт, тактица, темпо,
динамика, корона, интервал, знаке
за понављање ,препознаје их у
нотном тексту ;
-свира по слуху ритмичку пратњу
уз бројалице;
-Правилно тактира у 2/4 такту;
- Самостално објашњава утиске о
слушаном делу;
-Повезује почетне тонове песамамодела иједноставних наменских
песама;
-Самостално
и
правилно
осмишљава покрете и уз музику;
-Самостално изводи једоставне
ритмичке вежбе и осмишљава
мелодију на задати текст;
-Примењује
правилан
начин
певања и договорена правила
понашања у индивидуалном и
групном извођењу;
- Самостално објашњава
и
процењује доживљај свог и туђег
извођења;
-Показује висок степен
ангажовања и активно учествује у
школским
приредбама
и
манифестацијама;

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
У току школске године, ученик се оцењује описно и бројчано из предмета ликовна култура. Бројчана оцена из обавезног предмета ликовна култура
је :
• одличан (5),
• врло добар (4),
• добар (3),
•
довољан (2)
• недовољан (1).
Оцена недовољан (1) је непрелазна.
Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности. Уколико
ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна
постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу.

Практичан рад представља ликовни рад у различитим техникама визуелних уметности. Сваки рад (цртеж, слика итд.) оцењује се једном оценом у коју
улази:
1) оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда; да ли је урађен предвиђени задатак-50% оцене
Напредни ниво (натпросечно талентовани ученици) - боље повезивање елемената у композицији, адекватна примена визуелних принципа као
и развијање сопствених принципа функционисања елемената композиције.
Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на који ће представити своју идеју; другим речима треба што више да се уживи
у задатак и пусте машти на вољу.
Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће посебну помоћ, једноставније задатке у погледу стварања композиције
и нижи критеријум оцењивања. Ипак, од њих се очекује да направе мали помак у односу на предходни рад, потруде се и испрате ритам школског
програма, нарочито време реализације предвиђено за израду задатка
2) заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу) - 30% оцене
3) маштовитост и оригиналност - 10% оцене: важно је да сваки ученик прикаже идеју на свој начин. Прецртавање од других, са табле и примера,
на овом часу није пожељно.
4) напредовање у односу на претходни период - 10% оцене
Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за учествовање у полемикама око уметничких питања, креативне идеје и добре
одговоре. Процењују се разумевање суштине ликовне проблематике, вештине изражавања и саопштавања. Ове оцене могу значајно да поправе стање
при закључивању оцене на полугодишту и крају школске године.
Закључна оцена из обавезног предмета ликовна култура за ученика 4. разреда је бројчана.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање
начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода,
који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се
индивидуални образовни план.
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног
плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа

Наставне
теме

Оцена
Недовоњан(1)

Ученик не доноси
Колаж,
потребан прибор и
фротаж,
материјал за рад;
деколаж,
-Не прати дата
асамблаж; објашњења и

Везивање
облика у
простору и
равни;
Сликарски
материјали
и технике;
Линија,
површина,
волумен,
боја,
простор;
Амбијентсценси
простор;

Довољан (2)

Добар (3)

Врлодобар(4)

–Ученик самостално:
-опажа облике, величине, светлине и
боје,и положаје облика у простору;
–Ученик самостално или уз
–Ученик уз стални
-повезује опажене информације;
инструкције за рад;
подстицај наставника:
подстицај наставника:
–Самостално изражава замисли,
-Не прихвата помоћ и
-опажа
облике, величине,
интересовања, сећања и машту
сугестије наставника; -опажа облике, величине,
светлине и боје,и положаје
светлине
и
боје,и
положаје
користећи
примерене технике и
-Не показује
облика у простору;
облика у простору;
средства ликовног изражавања;
интересовање за
-повезује опажене информације;
учешће у активностима -повезује опажене
-Самостално преобликује материјале
– изражава замисли,
информације;
нити ангажовање;
и предмете за рециклажу;
интересовања, сећања, емоције
– изражава замисли,
-Разликује
дводимензионалне и
и машту
интересовања, сећања,
тродимензионалне облике;
традиционалним ликовним
емоције и машту
-Тумачи једноставне знаке и
традиционалним ликовним техникама;
симболе и садржаје уметничких
-тумачи једноставне знаке и
техникама;
дела;
симболе и садржаје појединих
– користи и преобликује
-Учествује
у планирању реализацији
уметничких дела;
амбалажу и предмете за
ликовног пројекта;
-учествује у планирању
једнократну употребу;
-Разуме значај одабраног споменика
-тумачи једноставне знаке и реализацији ликовног пројекта; и музеја;
– Самостално користи и
симболе;
–Ученик редовно доноси материјал
преобликује амбалажу и
-учествује у реализацији
и прибор за рад и уважава дате
предмете за рециклажу;
ликовног пројекта;
инструкције ;
-Доноси потребан материјал - Редовно доноси потребан
Уз подстицај разматра, у групи,
материјал и прибор за рад;
и прибор за рад;
шта и како је учио ;
Уз помоћ наставника примењује
-Поштује инструкције за
, основна знања о композицији –Самостално примењује, знања о
припремање
и користи одабрана уметничка композицији;
материјала и прибора;
– Користи одабрана уметничка дела
дела и
–Има основна знања о
и визуелне информације као
подстицај за стваралачки рад;
композицији;
подстицај
за стваралачки рад;
-Учествује у естетској анализи
-Радови су недовршени и
-Радови су довшени и уредни;
радова;
неуредни;
-Критички процењује свој и туђи
-Радови су делимично
-Показује мањи степен
рад;
довршени и непотпуни;
активности и ангажовања;
-Учествује у уређењу паноа у
-Показује делимичан степен
учионици;
активности ангажовања;
-Показује велику самосталност и
висок степен активности и
ангажовања;

Одличан (5)
–Ученик самостално
Опажа и описује облике, величине,
светлине и боје,и положаје облика у
простору;
-лако и логички повезује опажене
информације;
–Самостално, маштовито и креативно
изражава замисли, интересовања,
сећања, емоције и машту
користећи примерене технике и
средства ликовног изражавања;
-Самостално преобликује материјале и
предмете за рециклажу повезујући
дводимензионалне и
тродимензионалне облике;
Зна и примењује знања о
композицији;
-Самостално тумачи једноставне знаке
и симболе и садржаје уметничких
дела;
-Даје предлоге и учествује у
планирању и реализацији ликовног
пројекта или радионице;
–Ученик је одговоран и редовно
доноси материјал и прибор, поштује
инструкције за рад;
–Разговара о значају одабраног
уметничког дела, споменика, и разуме
њихов значај;
-Разматра, у групи, шта и како је учио ;
Користи одабрана уметничка дела и
визуелне информације као подстицај
за стваралачки рад;
-Радови су маштовити, довшени и
уредни;
-Критички и објективно процењује
свој и туђи рад;
-Активно учествује у уређењу паноа;
-Показује изузетну самосталност и
изузетно висок степен активности и
ангажовања;

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику.

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Оценом се изражава:
1)оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена развијености компетенција у
току савладавања програма предмета;
2)ангажовање ученика у настави;
3)напредовање у односу на претходни период;
4) препорука за даље напредовање ученика.
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање
начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода,
који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се
индивидуални образовни план.
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана,
оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања.
Критеријуми бројчаног оцењивања
Правила понашања на часу:
● Ученик носи опрему за час (бела маица,таман шорц и чисте патике за салу)
● Не користи телефон на часу (односи се и на ученике који не раде физичко из здравствених разлога или су ослобођени практичног дела наставе али
присуствују часу)

● Уколико ученик има потребу да изађе са часа мора добити дозволу наставника
● Поштује мере безбедности
● Поштује сва правила понашања ученика прописана од стране школе
Оцењивање ученика се састоји из три сегмента:
1. Однос према раду
2. Физичке способности и усвајање моторичких вештина и спортских дисциплина
(Индивидуални напредак моторичких способности сваког ученика процењује се у односу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања
неопходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности,
приликом оцењивања узима се у обзир индивидуални напредак његов иднивидуални напредак у односу на претходна достугнућа и могућности
као и ангажовање ученика у наставном процесу.
3. Физичка и здравствена култура (Користи правила понашања на простору за вежбање како у школи тако и ван ње. Примењује правила игре у
складу са етичким правилима. Примењује хигијенске мере пре и после часа).
У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физичког и здравственог васпитања, наставник ће подједнако, континуирано да прати и
вреднује:
● Активност и однос ученика према физичком и здравственом васпитању који обухвата:
- вежбање у адекватној спортској опреми;
- редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања;
- учествовање у ваннасавним и ваншколским активностима и др.
● Приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања),
● Достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика (напредак у усавршавању технике)
Узимајући у обзир све критеријуме за оцењивање формира се оцена ученика.
Код ученика ослобођених од практичног дела наставе, наставник прати и вреднује:
- ниво остварености исхода из области Физичка и здравствена култура;
- учешће у организацији ваннаставних активности.
Наставне
теме
Атлетика

Оцена
Недовољан
(1)

Вежбе
на -Не показује ни
минимум
справама и тлу
интересовања за рад
и активности;
-неправилно изводи
вежбе обликовања и

Довољан (2)
-Уз сталну
помоћ и
подстицај наставника:
изводи
вежбе
обликовања и различите
облике
кретања
и
укључује се у игру на

Добар (3)
-Ученик је радом и активношћу
побољшао физичке способности
и чији су резултати у спортскотехничким
достигнућима
у
границама минималних захтева ;

Врлодобар (4)
-Самостално и изводи
вежбе
обликовања
и
различите
облике
природног и изведеног
кретања,одржава
равнотежу у различитим

Одличан (5)
-Самостално , правилно и спретно изводи вежбе
обликовања и различите облике природног и
изведеног
кретања,одржава равнотежу у
различитим кретањима, вежбе на справама и
тлу изводи дечји и народни плес и кратке
саставе уз музичку пратњу;

Ритмичка
гимнастика
и
народни плесови

Основи
спортских
игара
Здравствено
васпитање
Елементарне и
штафетне игре

различите
облике
кретања;
-не укључује се у
игру;
-Не поштује правила
понашања на часу и
не
уважава
инструкције
наставника;
-Неодговорно
се
понаша
према
објектима, справама
и реквизитима у
простору за вежбање;
Не
примењује
здравствено
хигијенске мере;

начин
који
њему
одговара;
поштује
правила
понашања на часу и
уважава
инструкције
наставника;
-учествује у одржавању
простора у коме борави;
-делимично примењује
здравствено хигијенске
мере;
-препознаје
везу
вежбања и уноса воде;
-Придржава се правила
вежбања и игре;

- Самостално или уз помоћ
наставника
изводи
вежбе
обликовања и различите облике
природног и изведеног кретања,
одржава
равнотежу
у
различитим кретањима,и краће
саставе уз музичку пратњу.
-учествује у игри ;
-поштује правила понашања на
часу и одговорно си односи
према справама и реквизита;
-Примењује
здравственохигијенске мере;и учествује у
одржавању простора у коме
борави;
-Уз помоћ наставника: -повезује
вежбање са позитивним утицајем
на здравље;
.користи основну терминологију
вежбања и вреднује успех у
вежбању;

кретањима, вежбе на тлу,
изводи дечји и народни
плес и кратке саставе уз
музичку пратњу;
-Поседује знања неопходна
за разумевање значаја
фитичког васпитања за
здравље;
-Активно учествује у игри
и поштује правила игре;
-Примењује здравствено
хигијенске-мере и мере
безбедности
током
вежбања;
-Навија и бодри учеснике у
игри ;
-Користи
основну
терминологију вежбања ;
-Зна значај и препознаје
везу вежбања, правилне
исхране и уноса воде ;
--Зна да препозна лепоти
покрета у и да објективно
вреднује успех у вежбању;
-Испољава активност на
већини часова;

-Зна шта је неопходно за здравље и разумеве
значај фитичког васпитања за здравље;
-Активно учествује у игри, зна и поштује
правила игре;
-Примењује здравствено хигијенске-мере и
мере безбедности током вежбања;
-Навија и бодри учеснике у игри на начин којим
никога не вређа и прихвата победу и пораз као
саставни део игре и такмичења;
-Комбинује усвојене моторичке вештине у игри
и свакодневном животу;
-Зна значај и препознаје везу вежбања, правилне
исхране и уноса воде ;
-Зна да препозна лепоти покрета у и да
објективно вреднује успех у вежбању;
-Испољава висок степен активности на свим
часовима;

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику.

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање
начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода,
који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе, ревидира се
индивидуални образовни план.
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана,
оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања.

Пројектна настава се реализује кроз рад у групи што подразумева тимски рад ученика.
На крају четртог разреда ученик би требало да буде у стању да:
- правилно рукује ИКТ уређајима;
- предложи редослед активности у односу на постављени пројектни задатак и могућности употребе ИКТ-а;
- користи одговарајуће алатке програма за цртање и сачува свој цртеж;
- уреди краћи текст и сачува га на рачунару;
- направи једноставну презентацију користећи мултимедијалне садржаје;
- користи интернет за учење и проналажење информација уз помоћ одраслог;
- критички бира садржаје са интернета и затражи помоћ уколико се суочи са непримереним садржајима;
- зна да наведе могуће последице на здравље услед неправилног коришћења дигиталних уређаја;
- безбедно користи интернет и по потреби пријави и/или затражи помоћ одраслог.

Групни
рад
Ниво
постигнућа

Елементи процене са показатељима
1. рад у групи

Истиче се ....Ученик сарађује са члановима групе,
уважава њихове потребе како би се задатак
што успешније обавио.
... сарађује са осталим члановима групе у
одабиру теме, прикупљању и обради
материјала у вези са темом

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

3. размена,
повезивање
примена идеја

Ученик размењује идеје са другима
и примењује идеје за решавање
задатка.
... примењује технике и алате у
складу са фазама реализације
пројекта

... одабира технике и алате у складу са
фазама реализације пројекта

добар

... сарађује са осталим члановима
групе у представљању резултата и
закључака
... наведе кораке и опише поступак
решавања пројектног задатка

Ученик уз мању помоћ наставника сарађује Ученик поседује извесна знања и уз
са члановима групе.
мању помоћ наставника учествује у
размени идеја.

задовољава Ученик уз већу помоћ наставника показује Ученик омаловажава мишљење
низак степен заинтересованости за сарадњу осталих чланова у тиму. Ученик
у групи.
показује низак степен
заинтересованости за учешће у
активностима.
НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ

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

Ученик уз мању помоћ наставника
примењује идеје у решавању
задатка.
Ученик уз већу помоћ наставника
показује низак степен усвојености
знања и способности примене.

Наставник у току целе школске године прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у електронском дневнику

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Шта оцењујемо?
- Степен остварености циљева на основу исхода и стандарда постигнућа ученика (прописаних или
прилагођених/измењених);
- Ангажовање ученика у настави (однос према раду, интересовање, мотивација, активно учешће,
сарадња);
- Напредовање у односу на претходни период.
Општа правила оцењивања
o На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о
критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних
оцена закључној оцени.
o Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се проверавати према
распореду најкасније пет дана пре провере.
o Ако након писмене провере постигнућа више од половине ученика једног одељења добије
недовољну оцену, писмена провера се поништава за ученика који је добио недовољну оцену.
o Оцена са писмене провере може бити поништена и ученику који није задовољан оценом.
o Писмена провера понавља се једанпут и може да буде организована на посебном часу.
o Након поништене писмене провере, а пре организовања поновљене, наставник је дужан да одржи
допунску наставу, односно допунски рад.
o Ако после писмене провере постигнућа више од половине ученика једног одељења добије
недовољну оцену, писмена провера се понaвља за ученика који је добио недовољну оцену, a за
ученика који није задовољан оценому договору са наставником. Провера се понавља једанпут и
може да буде организована на часу допунске наставе. Пре организовања поновљене провере,
наставник је дужан да одржи допунску наставу, односно да организује допунски рад.
o Ученик и родитељ има право на образложење оцене, као и право увида у рад ученика (писмене
радове, контролне задатке, тестове знања, производе практичног рада, презентације и др.) на
основу кога је оцена дата.
o Писмени задаци су провера савладаности писменог изражавања ученика и подразумевају
учеников самостални рад. Уколико наставник утврди да је ученик преписао (плагирао) туђ рад у
било којој мери, сматра се да ученик није одговорио на задатак и добија оцену недовољан (1)
o Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним
активностима или непримереног понашања у школи.
o Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са образложењем. Образложење оцене
садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем раду.
Како оцењујемо?
Оцењујемо у складу са актуелним правилником о оцењивању за основну школу који предвиђа да
ученици буду оцењивани сумативно и формативно.
Колико често оцењујемо?
- Сумативно – бар две оцене у сваком класификационом периоду: писмени задатак (4 пута
годишње), заказана контролна вежба (бар 2 пута годишње), збирна оцена из педагошке свеске (24 пута годишње), усмено одговарање (збирна оцена 2-4 пута годишње)
- Формативно – иницијални тест, писмени задатак (уз сумативну оцену), свакодневна евиденција
ангажовања, постигнућа и напредовања ученика у свесци наставника;

Критеријуми оцењивања
Писмени задаци(формативно и сумативно)
1) Садржај/тема (1-30 бодова)
Оцена 4/5
o Ученик је добро одабрао примере којима може да аргументује став о задатој теми;
o Грађа је богата и адекватна.

Оцена 3
o Основна теза (став, поглед на тему) није представљена у довољној мери јасно;
o недовољно јасно и прегледно саопштена;
o недовољно грађе, (непоткрепљено, уопштено)
Оцена 1/2
o Основна идеја није саопштена;
o Грађа или њени делови нису у вези са темом, односно недовољно исказана (кохерентна)
повезаност текста;
o Садржаји се везују за препричавање фабуле.
2) Организација и структура задатка (1-20 бодова)
Оцена 4/5
o Грађа је организовано изложена;
o Одабрана грађа има видљиву и логичку језичко – смисаону повезаност;
o Подела грађе на уже мисаоне целине (пасусе, одељке) сврсисходна и, с обзиром на
компактност тих целина, оправдана;
o Свака реченица је нова мисао, без таутологије (сем кад она има стилско оправдање);
o Мисли се развијају прогресивно, напредујући према пуном одговору на тему;
o Јасно је.
Оцена 3
o Логичност редоследа излагања није поштована у довољној мери;
o Подела на пасусе (одељке) је у неким случајевима неоправдана и механичка;
o Не развијају се мисли прогресивно, има понављања или враћања.
Оцена 1/2
o Несређена и нејасна форма приповедања која губи ток или га нема;
o Тешко се стиче слика о целовитости текста, описивање је неадекватно;
o Мисао нејасна и неразвијена, нема јасних целина.
3) Језик и правопис (1-25 бодова)
Оцена 4/5
Богата и примерена лексика (разноврсност и оригиналност у избору речи у оквирима
књижевног стандарда или функције датог језичког изражавања);
o Синтаксички јасно обликовање исказа (јасна и прецизна реченица, прилагодљивост
облику казивања – субјективан или објективан однос према датој предметности, без
сувишног или недовољног у реченичкој структури);
o Поштовање правописних правила на високом нивоу.
o

Оцена 3
o Сиромашан лексички фонд, употреба речи непознатог и неадекватног значења;
o Честа употреба фраза које немају своје стилско оправдање, устаљеност израза, понављања
речи;
o Синтаксички коректно, али компликовано обликовање исказа (непотребно дуга и мање
јасна реченица, нижа прилагодљивост форми приповедања – субјективан или објективан
однос према датој предметности,);
o Погрешно писање слова, речи и интерпункције, недоследности у писању негације,
гласовних промена.
Оцена 1/2
o Језик недефинисан и сиромашан препун колоквијализама, и неадекватно употребљеног
жаргона;
o Избор речи без логичког разлога и унутрашње логике текста;
o Нејасно и компликовано;
o Правописно некоректно, понављање неправилних језичких облика (грешке у писању
негације, гласовних промена, облика речи);
o Недопустиве грешке у односу на узраст ученика.
4) Уредност(1-10 бодова)
Оцена 4/5 - Чист, прегледан и уредан задатак.
Оцена 3 - Задатак има мрље, жврљотине које нарушавају изглед текста, али не утичу на
читљивост текста.
Оцена 1/2 - Неуредан и нечитак задатак
5) Посебности ученика (1-15 бодова)
o Индивидуалност;
o Оригиналност у приступу теми и језичко-стилском изразу
o Посебна ограничења и потребе.
0 – 34 бодова (недовољан 1)
35 – 54 бодова (довољан 2)
55 – 69 бодова (добар 3)
70 – 84 бодова (врлодобар 4)
85 – 100 бодова (одличан 5)
Контролни задатак(сумативно)
Бројчани критеријум који важи за тестове или за друге врсте бодовних задатака:
0-34% недовољан 1
35-54% довољан 2
55-69% добар 3
70-84% врлодобар 4
85-100% одличан 5
Иницијални тест се оцењује формативно, а завршни сумативно у Дневник по већ утврђеном
бодовању.

Педагошка свеска (формативно и сумативно вредновање)
У Педагошкој свесци свакодневно пратимо и вреднујемо постигнућа и ангажовање ученика
(формативно), а два пута годишње та запажања уобличимо у оцену (сумативно) и унесемо у
Дневник.
У Педагошкој свесци бележимо:
o усмени одговори ученика (критеријуме видети ниже)
o лектира
• прочитана лектира, ангажовање на часу и уредно вођен Дневник читања (5
или 4)
• Делимично прочитана лектира, обавештеност о целокупном делу,
ангажовање на часу и уредано вођен Дневник читања (3 или 2)
• Непрочитана лектира (1)
o петнаестоминутне провере (Оцењују се поистомбодовању као и контролни здаци,
алиоценасеуписује у педагошкусвеску, а ученику се даје усмено повратна
информација шта треба да унапреди. Ученик коментар треба да напише у свеску, а
родитељ да потпише)
o домаћи задаци (Ученици добијају +/- за свој рад (четири + дају оцену више/5;
четири – дају оцену1. Оцена се уносин у Педагошку свеску, а збирно с а другим
оцена ма из свеске преноси се у Дневник.)
o учешће на такмичењима (за остварен пласман на окружни и републички ниво
такмичења (5 у Дневник)
o диктат (у склопу иницијалног тестирања и као вежбање;оцењује се формативно).
o говорне вежбе
o рецитовање
o провере читање
o уредност свеске(прегледање свеске уз формативну оцену 2 пута годишње;
сумативно једном годишње у Педагошку свеску)
o учешће у пројектима
o рад у секцији(Ученици који су дали знатан допринос раду секције добијају оцену 5
у Дневник на крају школскегодине)
o индивидуални задаци(критеријуме видети ниже)
o групни рад(критеријуме видети ниже)
o и др.
Усмене провере знања
- У току полугодишта најмање једна оцена треба да буде на основу усмене провере постигнућа
ученика.
- Ученик се оцењује и на основу активности и његових 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 и друго.
- Оцењивање се врши континуирано, на сваком часу.
- Ученици чије знање наставник проверава на часу усменим путем бирају се методом случајног
одабира, према жељама ученика датог дана одоварају усменим путем, или у договору са
наставником.
- Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин:
o Одличан (5) - Ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок
ниво познавања градива, одговара на потпитања 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 међу предметних компетенција.
Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа (почев од препознавања градива

o

o

o

o

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
погрешке, добро познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављаног
питања, самостално одговара на потпитања која даје наставник, 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 открива узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о
њима.Одговара на питања основног нивоа и задатке које је наставник већ давао на часу.
Показује занимање и труди се, упркос свему.
Довољан (2) - Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати
само основне појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити
на тачна решења и уз помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа.
Отежано повезује дате чињенице и често греши у примени знања.
Недовољан (1) - Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара,
не показује интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не
знам“ и „дајте ми један“, не жели усмено да одговара кад на њега дође ред или када га
наставник позове да одговара.

Посебни (индивидуални) задаци:
Ако ученик има задатак даспреми презентацију, мапу ума или други дигитални или аналогни
садржај, оценом одличан (5) може се оценити презентација (дигитални алат) урађена по следећим
критеријумима:
1. презентација садржи највише десет слајдова
2. слајдови нису оптерећени текстом већ служе само као основ за успешно презентовање садржаја
3. ученик одлично познаје тему о којој говори и излагање уз помоћ презентације (дигиталногалата) је
течно и има свој логички след
4. презентација не поседује граматичке и правописне грешке
5. презентација није преузета са интернета (са сајта Википедије или слично), већ указује на изворе
одакле је ученик преузео материјале.
Уколико је задатак површно одрађен, преузет са интернета, или само преузет текст без критичког
односа према садржају, уколико ученик не познаје тему довољно да би самостално о њојговорио, али
је показао интересовање и уради задатак, његов се одговор позитивно оцењује као урађен, али не
добија оцену, већ се позитивно дговор води у педагошкој свесци наставника.
Рад у групи:
Рад у групи се оцењује у свеску и улази збирно са осталим оценама два пута годишње у
Дневник. Ученици за групни рад добијају две оцене: заједничку(коју даје наставник за целу
групу) и појединачну (коју група даје сваком члану на основу спремности на сарадњу и
доприносу у решавању задатка).

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Први разред
Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. Описна оцена представља опис
постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и задатака прописаних планом и програмом
наставе и учења, као и степена ангажовања и напредовања ученика.
Наставник током целе школске године континуирано води евиденцију о напредовању, ангажовању,
постигнућима и активностима ученика на часовима.
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 на следећи начин:
▪
▪
▪

Ученик разуме фреквентне и уобичајене усмене исказе, као и кратке, једноставне усмене прилоге
у вези са познатим темама, појавама и догађајима;
Ученик обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о
искуствено блиским ситуацијама 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.

За ученика којем 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, што значи да:
▪
▪
▪

Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и разговетног говора;
Ученик 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.

За ученика којем 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, што значи да:
▪
▪
▪

Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и записе
који се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера интересовања.
Ученик се сналази 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
граматичке елементе и конструкције.

За ученика 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.

Други, трећи и четврти разред
Од другог до четвртог разреда оцењивање је бројчано и врши се:
1. писаним путем (осим ученика другог разреда, код којих је писање необавезна и прилагођена
споредна активност);
2. усменим путем;
3. праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака.
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања
ученика и његове самосталности у раду.
1. Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента
тачних одговора и одговарајуће оцене:
❖
❖
❖
❖
❖

90-100% – оцена: одличан (5);
70%-89% – оцена: врло добар (4);
50%-69% – оцена: добар (3);
30%-49% – оцена: довољан (2);
до 29% – оцена: недовољан (1).

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%.
2. Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора или излагања према
следећој бројчаној скали:
➢ Одличан (5)
Ученик је у стању да самостално примењује научене речи и изразе, у потпуности разуме основни
смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више (са)говорника. Разуме
изражена осећања, жеље и расположења. Течно и с лакоћом описује себе и околину, школски
контекст и приватан живот, свакодневне навике, искуства и догађаје. На једноставан начинизлаже
на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. Успешно ради у различитим облицима
рада.
➢ Врло добар (4)
Ученик је способан да функционално усвоји појмове, речи и изразе, а уз мању помоћ наставника
их повезује и изводи закључке. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном
разговору. Саставља краће исказе о себи, својој породици и непосредном окружењу. Уз краће паузе
и мању помоћ наставника, описује себе и своје непосредно окружење, свакодневне активности,
искуства и догађаје користећи једноставна језичка средства. Сналази се у различитим облицима
рада.
➢ Добар (3)
Ученик углавном разуме појмове, речи и изразе, може самостално да наведе граматичке појмове
и појмове из вокабулара и објасни их уз делимичну помоћ наставника. Познаје и користи
једноставније граматичке елементе и конструкције. Разуме општи смисао и најважније
информације у једноставном језичком контексту. Поставља једноставна питања о темама које
одговарају његовим интересовањима. Захтеве обавља делимично и уз помоћ наставника.
➢ Довољан (2)
Ученик препознаје основне појмове, фреквентне речи и једноставне изразе у јасно
контекстуализованом и спором говору. Уз већу помоћ наставника разуме веома кратка,
једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. У стању је да продукује искључиво просте
реченице и изрази најосновније потребе уз минималну примену у језичком контексту.

➢ Недовољан (1)
Ученик не показује способност репродукције, нити препознавања основних појмова, речи иизраза.
Ни уз велику помоћ наставника не разуме најједноставније захтеве, ни упутства. Не показује жељу
за напредовањем, нити ангажовањем.
3. Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током целе школске године. У активност
улази и редовност / благовременост / тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно
доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања,
иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују
кроз активност. Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика, најчешће у
његову корист.

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са исходима, циљевима и задацима прописаних
Планом и програмом наставе и учења предмета, Општим стандардима постигнућа за енглески језик
и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.
Пети, шести, седми и осми разред
Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи:
▪
▪
▪
▪

Разумевање (писаног / слушаног садржаја)
Говорне способности
Способности писменог изражавања
Језичке законитости – граматика

o Мерила за елемент РАЗУМЕВАЊА:
□ Одличан (5)
Ученик разуме саговорника и усмено излаже у нормалном темпу, у потпуности разуме писани
и слушани текст, с лакоћом влада материјом и вештинама.
□ Врло добар (4)
Ученик разуме питања у нормалном говорном темпу, али је потребно понекад нешто поновити,
не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја.
□ Добар (3)
Ученик разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити
и поједноставити неке делове реченице, потребно га је усмеравати.
□ Довољан (2)
Ученик има минимум разумевања и напредује уз помоћ наставника који га води кроз материју,
има тешкоћа у разумевању излагања, једва схвата уз објашњења и поједностављења, слабо
разуме писану и говорну материју.
□ Недовољан (1)
Ученик не разуме усмена излагања, слушани и писан садржај, чак ни уз помоћ наставника.
o Мерила за елемент ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ:
□ Одличан (5)
Ученик слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у разговору, правилним
изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких грешака.
□ Врло добар (4)
Ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкама које не утичу на
разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно
је изговара.
□ Добар (3)
Ученик може да комуницира и има скроман речник, смисао изреченог је понекад нејасан због
граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив. Ученик има делимичних тешкоћа
у читању, изговору и интонацији.
□ Довољан (2)
Ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору, што отежава разумевање оног што
жели да каже; ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а свој оскудан речник
користи полако и са пуно оклевања упркос великој помоћи наставника.
□ Недовољан (1)
Ученик не уме самостално да се изражава, једва користи најосновнији вокабулар, има
потешкоћа у читању, изговору и интонацији. Није савладао ни најосновније граматичке
структуре, па је смисо изреченог нејасан и неразумљив.

o Мерила за елемент СПОСОБНОСТИ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА:
□ Одличан (5)
Ученик може у писаној форми да изрази своје мисли самостално и без већих граматичких и
правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке, има добру технику
решавања тестова и успешан је у томе.
□ Врло добар (4)
Ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално, уз понеку граматичку и правописну
грешку; готово редовно има све писане домаће задатке; има врло добар резултат на тесту и
проверама знања.
□ Добар (3)
Ученик не може без помоћи да изрази своје мисли писаним путем и прави честе и веће
правописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке; углавном остварује
просечан резултат на тесту и проверама знања.
□ Довољан (2)
Ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне
и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже минималан успех на тестовима
и проверама знања.
□ Недовољан (1)
Ученик прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не
ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималан број бодова на тесту и проверама
знања.
o Мерила за елемент ЈЕЗИЧКИХ ЗАКОНИТОСТИ – ГРАМАТИКЕ:
□ Одличан (5)
Ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом
језичком контексту.
□ Врло добар (4)
Ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке.
□ Добар (3)
Ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке.
□ Довољан (2)
Ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује.
□ Недовољан (1)
Ученик не препознаје граматичка правила, нити уме да их примењује.
Оцењивање ученика од петог до осмог разреда је бројчано и врши се:
1. писаним путем;
2. усменим путем;
3. праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака /пројектних активности.
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања
ученика и његове самосталности у раду.
Ученици од петог до осмог разреда имају по један писмени задатак по полугодишту и најмање по
једну писану проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за
свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни школе. Распоред може да се
мења на предлог наставника, уз сагласност одељењског већа. Писане провере постигнућа у трајању до
15 минута могу се обављати без претходне најаве и евидентирају се у педагошкој документацији
наставника ради праћења постигнућа ученика.

1. Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента
тачних одговора и одговарајуће оцене:
❖
❖
❖
❖
❖

90-100% – оцена: одличан (5);
70%-89% – оцена: врло добар (4);
50%-69% – оцена: добар (3);
30%-49% – оцена: довољан (2);
до 29% – оцена: недовољан (1).

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

наставника искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или
наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и
размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и
комуникативним функцијама. Језичке вештине и знања су на нивоу репродукције, уз повремену
минималну примену.
➢ Недовољан (1)
Ученик не препознаје, нити разуме планом и програмом предвиђене основне појмове, речи и
изразе, не уме да их репродукује, нити примени у усменом изражавању. Ученик није самосталан
у раду и није у стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставнију усмену поруку, исприча
лични доживљај, садржај разговора или наративног текста. Ученик у недовољној мери остварује
комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама,
садржајима и комуникативним функцијама. Језичке вештине и знања нису ни на нивоу
препознавања, без способности репродукције и минималне примене.
3. Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У активност
улази и редовност / благовременост / тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно
доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања,
иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују
кроз активност. Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета,
најчешће у његову корист.
Уколико ученик не показује интересовање за учешће у активностима, нити ангажовање, као ни
жељу за напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1).
Оцењивање / вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се
у складу са показаним степеном самосталности, активности и ангажовања, као и сарадње са
осталим члановима групе, извођења закључака на основу прикупљених података и презентовања
продуката пројекта.
Оцењивање ученика по ИОП-у
Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању оцењује се у односу на остваривање циљева
и стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана или у односу на
прилагођене стандарде постигнућа, при чему се вреднује и однос ученика према раду и постављеним
задацима / захтевима предмета у складу са његовим способностима.
Оцењивање ученика по ИОП-у 1 се врши на основу ангажовања и степена остварености постојећих
стандарда и очекиваних исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Оцењивање ученика по ИОП-у 2 се врши на основу ангажовања и степена остварености прилагођених
циљева и исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Вредновање је усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и ваннаставним
активностима, развијању његовог самопоуздања и осећаја напредовања.
При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, примењује се индивидуални приступ у сарадњи са
педагошко-психолошком службом школе.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА
Постигнућа ученика од 5. до 8. разреда у оквиру предмета историје оцењују се формативно и
сумативно.
Формативно оцењивање подразумева: редовно праћење и процену напредовања у остваривању
прописаних исхода, стандарда постигнућа, односно ангажовања ученика на сваком часу,
мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, израду домаћих задатака, израду задатака на самом
часу. Води се у педагошкој свесци наставника, а из овога проистиче и оцена за рад на часу. Формативно
оцењивање садржи повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа
ученика и ангажовања у оквиру предмета као и препоруке за даље напредовање.
Критеријум је следећи:
- Недовољан успех - ученик не записује, нема прибор, не ради домаће задатке и уопште није активан
на часу.
- Довољан успех - ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и домаћи и ретко кад
је активан на часу, али записује оно што се од њега очекује.
- Добар успех - ученик прати наставу, скоро увек доноси прибор и домаћи, активан је на часу али не у
континуитету;
- Врло добар успех - ученик се труди да редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаћи,
активан је на часу.
- Одличан успех - ученик редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаће задатке,изузетно
је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу за напредовањем и стицањем знања.
Сумативно оцењивање. У сумативно оцењивање спадају: 15-минутне контролне провере, контролни
задаци, активност на часу, усмено одговарање.
У циљу праћења напредовања ученика врши се иницијално процењивање. Резултат иницијалног
процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања
ученика.
Оцена из активности на часу изводи се на основу кратких тестова или усмених одговора који се односе
на садржаје са истог или претходног часа.
Елементи оцењивања ученичких постигнућа из наставног предмета историја су:усвојеност садржаја,
примена знања, активност и рад ученика на часу, израда презентација, паноа и учешће у пројектима.
Ученик се оцењује на основу:
- усмене провере постигнућа,
- писмене провере постигнућа и
- практичног рада.
- Писмена провера постигнућа ученика у трајању од 45 минута се најављују и планирају. Оцена се
уписује у дневник у року од осам дана од дана провере.
За писмене провере постигнућа бројчана оцена изводи се на основу скале изражене у процентима, у
складу са препорукама за оцењивање:

100 - 80% - одличан (5)
79 - 62% - врлодобар (4)
61 - 43% -добар (3)
42 - 24% - довољан (2)
23 – 0% - недовољан (1)
- Писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се ради
утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности дела реализованих
програмских садржаја, односно остварености операционализованих исхода. Оцена из писмене провере
постигнућа у трајању од 15 минута се не уписује у дневник. Евидентира се у педагошкој документацији
наставника ради праћења постигнућа на крају програмске целине или на крају полугодишта. Резултати
писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута могу се узети у обзир приликом утврђивања
закључне оцене ученика, а у најбољем интересу ученика.
Усмена провера постигнућа ученика се обавља путем непосредног одговарања на часу, уз поштовање
критеријума за оцењивање.
Провера постигнућа ученика путем практичног рада се може урадити путем реферата, израде ПП
презентација, пројеката, паноа.
Оцењивање се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима рачунајући од школског
одобрених од стране министарства и то оценом 5 (пет).
Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, 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 и последице, уочава битно, самостално закључује на
основу датих података,критички расуђује, поседује богат речник и лако се изражава, испољава
креативну активност на часу, показује интресовања и самоиницијативност;
Врлодобар (4) - Ученик је у целини усвојио основна знања и део проширених знања, самостално
образлаже садржај, лако разуме, закључује и репродукује чињенице, лако се писмено и усмено
изражава, испољава активност на већини часова, самостално и уз помоћ наставника, примењује знања
у новим околностима.
Добар (3) - Ученик је у целини усвојио основна знања, умења и вештине, схвата значење основних
историјских појмова, уме да репродукује научено, самостално извршава основне задатке, има тешкоће
у течном изражавању, уочава битно, али приликом закључивања потребна је помоћ наставника.
Довољан (2) - Ученик је усвојио, мада не у потпуности, основна знања, репродукује научено уз помоћ
наставника, има склоност ка пасивном памћењу и механичком репродуковању, има тешкоћа у
изражавању, испољава несналажење у самосталном раду, несигуран је и нејасан у излагању градива.
Недовољан (1) - Ученик није усвојио основна знања, умења и вештине, не показује заинтересованост
за процес учења, нити напредак, не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника, није у стању
да га самостално репродукује.
Документација која прати процес оцењивања: ес-дневник, педагошка свеска, тестови, контролне
вежбе, домаћи задаци, панои, ПП презентације.
Закључна оцена се изводи на основу аритметичке средине свих уписаних оцена у току школске године.

Уколико ученик није задовољан предложеном закључном оценом на полугодишту или крају школске
године, одговара градиво или ради полугодишњи односно годишњи тест у завистности да ли је у
питању крај првог полугодишта или крај школске године. Добијена оцена се уписује у дневник и
поново се на основу аритметичке средине свих уписаних оцена утврђује закључна оцена.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и
степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и
степена оставрености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану
наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА
Ученик се оцењује најмање 2 пута у полугодишту (у петом разреду када је фонд часова један час) и 4
пута у полугодишту (од 6. до 8. разреда, када је фонд часова два часа недељно).
Ученик се оцењује на основу:
- усмене провере постигнућа,
- писмене провере постигнућа (мини тестови),
- праћењем активности на часу, кроз израду домаћих задатака, поседовања и коришћења у сврху
учења осталог прибора за рад на часу (свеске, атлас).
Сваку оцену (област) ученици могу да поправе.
Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, самосталности и ангажовања ученика:
1) ученик који у потпуности усвојио основна, проширена и продубљена знања, умења и вештине,
уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, самостално закључује, критички расуђује,
самостално проналази појмове на географској карти, добија оцену одличан (5);
2) ученик који у потпуности усвојио основна знања, умења и вештине и више од половине
проширених и продубљених знања, уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, уз
малу помоћ наставника долази до закључка, критички расуђује, самостално проналази појмове
на географској карти; добија оцену врло добар (4);
3) ученик који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине, и половину проширених
знања, умења и вештина, а према програму предмета, да уз помоћ наставника схвати значење
научених садржаја, објашњења и да их повезује, уз помоћ наставника уочава битно, уз помоћ
наставника проналази битне појмове на географској карти, добија оцену добар (3);
4) ученик који је усвојио основна знања, умења и вештине, према програму предмета, ученик
испољава потешкоће у анализи чињеница, података, њиховом уопштавању и закључивању, има
тешкоћа у усменом и писменом изражавању, не сналази се у новим ситуацијама, уз велику
помоћ наставника проналази основне појмове на карти, добија оцену довољан (2);
5) ученик који ни уз помоћ наставника није савладао основно знање, умење и вештине, добија
оцену недовољан (1).

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА
Из предмета биологија, ученик се оцењује бројчано, а у складу са законом и прописима донетим на
основу њега. 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.
оцена
1
2
3
4
5

образовни ниво образовни ниво
основни ниво
средњи ниво
средњи ниво
напредни ниво

препознавање
репродукција
разумевање
примена

• 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 не мора произлазити из аритметичке средине
уписаних оцена, а нарочито ако је ученик показао напредак у другом полугодишту.
У закључну оцену улазе и 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.

Врста, ниво ,обим знања и ангажовање ученика се повезују са критеријумима оцењивања који су
базирани према исходима постигнућа ученика.

ШТА И КАКО СЕ ОЦЕЊУЈЕ
Иницијални тест - спроводи се на почетку школске године (прва недеља). Процењују се 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. На основу иницијалног тестирања наставник добија информацију са
каквим предзнањем ученици крећу у нови разред и које области и питања треба обновити. Исту
информацију даје сваком ученику посебно. Обнављање се врши на редовним часовима, часовима
допунске наставе и код куће. 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 по две оцене
треба да буду на основу усмене провере постигнућа ученика.
Начини оцењивања: усмено испитивање и провера усвојености градива; дискусија на часу, решавање
проблемских задатака... Ученици увек треба да буду припремљени за усмени одговор. Могу бити
испитивани сваког часа, с тим што имају право једном у току дате школске године на извињење и
неуношење оцене у дневник (тзв. бонус) ако нису спремни за одговарање или нису задовољни својим
усменим одговором. Иначе, у сваком другом случају, 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... Оцена са теста 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.
Петнаестоминутне контролне вежбе (тестови).
Оцена са теста се не уноси у дневник Петнаестоминутна контролна вежба се не најављује! 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 у корист ученика.
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...
Практични рад (оглед, лабораторијска вежба, практични задатак) - ученик/ученица се оцењује: за
извођење огледа/лабораторијске вежбе/задатка, давање једноставног објашњења рада (поступка) и
начина одбране (излагања).
Начини оцењивања: Лабораторијске вежбе, проблемски задаци,симулације
Активност и резултати рада ученика - су различите активности којима се показује примена знања
ученика, самосталност, показане вештине у коришћењу материјала, алата, инструмената и др. у
извођењу задатка, као и примена мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, а које
су у складу са програмом биологије.

У активности ученика улазе кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или обраде нове
лекције, израда домаћих задатака, рад лабораторијских вежби, кратки пројекти, петнаестоминутне
провере, израда цртежа и презентација. Наставник прати активности ученика и благовремено их
бележи у своју педагошку свеску. На тај начин наставник формативно оцењује ученика. Целокупна
активност ученика може бити изречена сумативном оценом у дневнику.
Ученик се оцењује и на основу:
- излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, графикони,
табеле, постери...)
- учешћа у дебати и дискусији
-учешћа на општинском, окружном или републичком такмичењу(пласман на општинско,прва три
места на општинском и окружном такмичењу и пласман на републичко даје се оцена одличан(5))
- учешћа у различитим облицима групног рада
Домаћи задатак - наставник проверава сваки домаћи задатак. Оцењује их плусевима или минусима
и евидентира у е-дневнику и својој педагошкој документацији (д. задатак мора одговорити захтеву
задатог задатка; да буде потпун, тачан).
Рад на часу- је слободна наставникова процена о раду ученика. Подразумева ученикову пажњу,
праћење (слушање наставника или ученика док излажу), једном речју активно учествовање у
наставном процесу. За активност на часу ученик може добити плусеве који се касније сабирају са
плусевима за домаћи задатак.Овде се могу добити и минусеви за непажњу и непраћење на часу који
се такође сабирају са минусевима за домаћи задатак.
Школска свеска из биологије - наставник може да оцени школску свеску ученика на крају
полугодишта/школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, цртеже, додатне
текстове...
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 (осмаци),
учествовање у обележавању важних биолошких датума или акцијама које се спроводе у школи.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА
Елементи оцењивања из математике су:
- усвојеност образовних садржаја;
- примена знања;
- активност ученика.
Ученик у току школске године може добити оцене на основу:
1. писмених провера знања (контролних задатака, писмених задатака)
2. усменог испитивања;
3. активности на часу.
При вредновању квалитета знања, оценом се исказује трајност, коректност, свесност и употребљивост
знања на разним нивоима (ниво препознавања, ниво репродукције, ниво разумевања, ниво примене и
ниво креативног, стваралачког решавања проблема).
Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву, а по распореду писаних провера
знања.
У току једног полугодишта ученик добија најмање четири оцене и то из 4 писане провере (2 контролна
задатка + 2 писмена задатка), усменог одговарања и активности на часу. Закључна оцена се формира
као аритметичка средина свих оцена добијених током полугодишта односно целе школске године.

ПРОВЕРА ЗНАЊА

довољан (2)

ОЦЕНА

Усмена провера
(усвојеност образовних
садржаја)
Основни математички
појмови и дефиниције:
- препознаје их
- уме да их искаже
Тврђења, правила,
формуле:
- препознаје их
Поступци:
- поступке које
примењује образлаже уз
помоћ наставника

АКТИВНОСТ

Писана провера
(примена знања)

Домаћи рад

Однос према раду и рад

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

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

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

добар (3)
врло добар (4)

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

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

одличан (5)

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

Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора
(изражених у бодовима) и одговарајуће оцене је следећа:
Оцена
1
2
3
4
5

Број бодова
0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100

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

5. разред

добар (3)

довољан (2)

недовољан (1)

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 5. разреда

- не испуњава захтеве за довољну оцену;
- не препознаје градиво ни уз помоћ наставника;
- не показује заинтересованост за учење, не сарађује

Ученик уме да:
- сабере, одузме, подели и помножи два броја у истом запису
- претвара из једног у други запис једноставније бројеве као што су ½, ¼, 0,2 ...
- напамет одреди 50% и 10%природног броја
- рачунски одреди 20%, 25% у једноставнијим примерима
- упореди разломке чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја
- прошири и скрати разломак датим бројем
- представи број на бројевној полуправој
- правилно чита податке из табеле и са кружног дијаграма
- препозна осносиметричне фигуре и одреди им осу симетрије
- конструише симетралу дужи и симетралу угла
- угломером измери и нацрта дати угао
- сабере и одузме углове дате у основној јединици мере
- нацрта и издвоји туп, оштар и прав угао и зна у ком су опсегу њихове мере
Ученик уме да :
- претвори децималан број у разломак и обрнуто
- претвори мешовити број у неправи разломак и обрнуто
- упореди два броја у различитим записима
- сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим случајевима
- напамет одреди 50% и 10% дате природне величине
- рачунски одреди произвољан проценат
- скрати разломак до нескративог облика
- састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност
- реши једначину једноставнијег облика
- одреди аритметичку средину датих бројева
- подели величину на два дела у датој размери
- правилно заокругли број
- представи бројеве на бројевној полуправој
- прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита кружни дијаграм
- издвоји осносиметричне фигуре и одреди им осе симетрије
- конструише половину, четвртину и осмину угла и дужи користећи симетралу
- преслика тачку и дуж осном симетријом у односу на дату осу
- угломером црта и мери углове
- упореди, сабере и одузме два угла рачунски и конструктивно
- израчуна комплементан и суплементан угао датом углу
- уочи и нацрта суседне, упоредне и унакрсне углове као и углове са паралелним крацима и на трансверзали, као и да
опише њихове основне особине

врло добар (4)
одличан (5)

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

6. разред

врло добар (4)

добар (3)

довољан (2)

недовољан (1)

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 6. разреда

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

Ученик уме да:
-прочита,запише ,упореди и представи на бројевној првој рационалне бројеве
-одреди супротан број, и реципрочну вредност рационалног броја
- сабере, одузме, подели и помножи два броја у истом запису
-- упореди рационалне бројеве чији су имениоци једнаки и било која два децимална броја
- прошири и скрати рационални број датим бројем
- правилно чита податке из табеле и са дијаграма
-израчуна једноставан бројевни израз
-израчуна непознати члан из пропорције
-класификује троуглове и четвороуглове на основу њихових својстава и нацрта
-конструише углове од 60 и 90 степени
-препозна пдударне троуглове
-конструише троугао на основу познатих ставова подударности
-израчуна површину троугла,квадрата и правоугаоника у најједноставнијим примерима
-уцрта тачку са датим координатама и прочита
Ученик уме да :
-упореди два броја у различитим записима,
-сабере, одузме, подели и помножи два броја у различитим записима у једноставнијим случајевима
--рачунски одреди произвољан проценат од једноставнијег броја
-израчуна једноставнији бројевни израз са променљивом
-састави једноставнији бројевни израз и израчуна његову вредност
-реши једначину у скупу рационалних бројева једноставнијег облика
-примени пропорцију и проценат у једноставнијим реалним ситуацијама
-подели величину на два дела у датој размери
-представи бројеве на бројевној правој
-прикупљене податке прикаже табелом и правилно прочита једноставнији дијаграм
-утврди да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности у једноставнијим примерима
-нацрта,прочита и одреди удаљеност тачке од координатне осе
-сабира,одузима и множи бројем векторе-једноставнији примери
-израчуна површину троугла и четвороугла
Ученик уме да :
-израчуна бројевни израз са променљивом
-упореди два броја у различитим записима
-сабере, одузме, подели и помножи више рационалних бројева у различитим записима
-примени својства рачунских операција у скупу рационалних бројева
-рачунски одреди произвољан проценат дате величине и примени у једноставнијим ситуацијама
-састави бројевни израз и израчуна његову вредност
-реши једначину основног облика и облика ax+b=c и ax-b=c у скупу рационалних бројева
-реши неједначину основног облика
-реши једноставноставније проблеме из праксе помоћу израза и једначина
-подели величину у датој размери и примени размеру у једноставним ситуацијама
-конструише углове и троугао на основу ставова подударности
-примени својства четвороуглова у једноставвнијим проблемским задацима
-графички приказује зависност међу величинама
-примена пропорције у директној и обрнутој пропорционалности
-израчуна површину троугла и четвороугла у случајевима када неопходни елементи нису непоссредно дати
-конструише четвороугао
-нацрта и прочита тачку и дуж ссиметричну датој у односу на координатни почетаак и координатну осу
-сабира,одузима и множи бројем векторе

одличан (5)

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

7. разред

врло добар (4)

добар (3)

довољан (2)

недовољан (1)

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 7. разреда

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

Ученик уме да:
- израчуна степен датог броја, зна основне операције са степенима
- сабира, одузима и множи мономе, зна формуле за квадрат бинома и разлику квадрата
- нацрта произвиљан н-тоугао, нацрта све његове елементе, одређује многоугао и број дијагонала из једног темена у
основним задацима, дефинише правилан многоугао и одреди збир унутрашњих углова истог
- влада појмовима круг и кружна линија (издваја њихове основне елементе, уочава њихове моделе у реалним
ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог полипречника)
-израчуна аритметичку средину датих бројева и представи на бројевној правој дате бројеве и њихову аритметичку
средину
Ученик уме да у решавању једноставнијих задатака:
-оперише са степенима и зна шта је квадратни корен
-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља разлику квадрата, раставља
полиноме на чиниоце, сређује полиноме
- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих углова многоугла, одреди
тежишне дужи, висине и значајне тачке троугла, израчуна обим и површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже
њихове особине и конструише исте
-користи формуле за обим и површину круга
-чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди
аритметичку средину за дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу)
-обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички; представља средњу вредност медијаном
Ученик уме да у задацима у којима се захтева разумевање:
-оперише са степенима и квадратним коренима
-сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и да квадрира бином, раставља разлику квадрата, раставља
полиноме на чиниоце, сређује полиноме
- одреди укупан број дијагонала многоугла, одреди збир унутрашњих и спољашњих углова многоугла, одреди
тежишне дужи и значајне тачке троугла, израчуна обим и површину плавилних многоуглова за n=3,4,6, искаже њихове
особине и конструише исте
-користи формуле за обим и површину круга и кружног прстена, дужину лука и кружног исечка и примењује их у
задацима
-чита дијаграме и табеле и на основу њих обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за
дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу, одреди мод)

одличан (5)

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

8. разред

добар (3)

довољан (2)

недовољан (1)

Критеријуми за оцењивање усвојености садржаја ученика 8. разреда
- Знање које ученик показује не испуњава захтеве за довољну оцену;
- Не препознаје градиво ни уз помоћ наставника;
- Не показује способност репродукције и примене;
- Не показује заинтересованост за учење, за учешће у активностима нити ангажовање;

Ученик уме да:
- препозна моделе коцке и квадра, нацрта их, наведе њихове елементе и израчуна површину и запремину коцке и
квадра у најједноставнијим задацима;
- препозна моделе правилне четворостране призме, правилне тростране призме, правилне шестостране призме, нацрта
их и израчуна површину и запремину правилне четворостране призме у најједноставнијим задацима;
- препозна моделе правилне четворостране пирамиде, правилне тростране пирамиде, правилне шестостране пирамиде,
нацрта их и израчуна површину и запремину правилне четворостране пирамиде у најједноставнијим задацима;
- одреди вредност функције дате таблицом или формулом;
- нацрта график линеарне функције у најједноставнијим примерима;
- провери да ли дата тачка припада графику линеарне функције;
- прочита податак са графикона, дијаграма или табеле и одреди минимум и максимум зависне величине;
- податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто;
- реши систем две линеарне једначине са две непознате методом замене и методом супротних коефицијената у
најједноставнијим примерима;
- препозна моделе ваљка, купе, лопте, нацрта их и израчуна површину и запремину ових тела у најједноставнијим
примерима;
Ученик који испуњава све захтеве за довољну оцену и још уме да:
- нацрта правилну призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину у
једноставнијим примерима;
- нацрта правилну пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину у
једноставнијим примерима;
- нацрта график линеарне функције;
- анализира график линеарне функције на основу коефицијената k и n;
- претвори експлицитни у имплицитни облик линеарне функције и обрнуто;
- обради прикупљене податке и представи их табеларно или графички;
- одреди средњу вредност и медијану у једноставнијим примерима;
- реши систем две линеарне једначине са две непознате графичком методом, методом замене и методом супротних
коефицијената;
- провери да ли су системи са по две линеарне једначине са две непознате еквивалентни;
- реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате;
- нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину;

врло добар (4)
одличан (5)

Учениккоји испуњава све захтеве за добру оцену и још уме да:
- нацрта праву призму (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину и у
случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати;
- нацрта пирамиду (четворострану, тространу, шестострану) и да израчуна њену површину и запремину и у
случајевима када неопходни елементи нису непосредно дати;
- уочи правоугли троугао у простору и примени Питагорину теорему како би израчунао неопходне елементе, који нису
задати у задатку;
- нацрта пресеке призме и пресеке пирамиде и израчуна њихове површине;
- реши реалан проблем примењујући површину и запремину призме и пирамиде;
- нацрта график линеарне функције и алализира особине линеарне функције (ток, нуле, монотоност, знак);
- реши једноставнији реалан проблем применом линеарне функције;
- обради прикупљене податке и изабере пригодан приказ за представљање (графиконом или дијаграмом);
- одреди средњу вредност и медијану;
- одреди пресеке правих, ако су задате њихове једначине;
- израчуна површину троугла који граде координатне осе и задата права;
- реши једноставнији реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате;
- нацрта обртна тела (ваљак, купу, лопту) и да израчуна њихову површину и запремину и у случајевима када
неопходни елементи нису непосредно дати;
- нацрта пресеке ваљка, пресеке купе и пресеке лопте и израчуна њихове површине;
- израчуна масу геометријског тела;
Учениккоји испуњава све захтеве за врло добру оцену и још уме да:
- уочи у простору правоугли троугао са оштрим углом од 30° и једнакокрако-правоугли троугао и примени њихова
својства;
- применом особина линеарне функције одреди непознати коефицијент или параметар;
- примени услов паралелности и чињеницу да тачка припада правој у задацима;
- реши реалан проблем применом линеарне функције;
- примени процентни рачун и пропорционалност за представљање кружног дијаграма;
- реши реални проблем применом система две линеарне једначине са две непознате;
- реши реалан проблем примењујући површину и запремину геометријских тела.
- одреди односе површина и запремина различитих геометријских тела;
- израчуна површину и запремину сложених геометријских тела;

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ФИЗИКА
Ученици од шестог до осмог разреда се из физике оцењују на три начина:
1. писмено,
2. усмено,
3. на основу активности на часу.
Усмено одговарање
Ученици увек треба да буду припремљени за усмени одговор. Могу бити испитивани сваког часа, с
тим што имају право једном у току полугодишта на извињење и то пре почетка часа, уколико процене
да нису спремни за одговарање. Извињење се не може искористити када наставник прозове ученика,
већ искључиво пре. Оцена се уписује у дневник. Ученици могу поправљати своје усмене одговоре.
Контролне вежбе
Контролне вежбе изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити истакнут на сајту школе.
Оцена се уписује у дневник.
У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе:
оцена
1
2
3
4
5

проценат
0-29%
30%-49%
50%-69%
70%-85%
86%-100%

образовни ниво образовни ниво
основни ниво
средњи ниво
средњи ниво
напредни ниво

препознавање
репродукција
разумевање
примена

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

Критеријуми за вредновање групног рада
Групни рад
Ниво постигнућа

комплетно

делимично

ништа

Елементи процене задатка са показатељима
Рад у групи
Познавање
Размена,
тематике
повезивање и
примена идеја
Ученик сарађује са
Ученик поседује знања,
члановима групе,
Ученик размењује идеје
активно подстиче
уважава њихове
са другима и примењује
размену идеја и знања
потребе како би се
идеје за решавање
са члановима групе и
задатак што
задатка.
уважава њихове идеје.
успешније обавио.
Ученику је потребна
Ученик поседује
Ученику је потребна
помоћ како би
извесна знања и мало
помоћ у примени идеја
сарађивао са
суделује у размени
у решавању задатка
члановима групе.
идеја.
Ученик омаловажава
Ученик је неуспешан
Ученик не доприноси
мишљење осталих
кад ради у групи.
заједничком раду.
чланова у тиму.

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

-

-

-

-

одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност трансформације знања и
примене у новим ситуацијама; лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи
закључке који се заснивају на подацима; решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и
у потпуности критички рaсуђуje; показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен
активности и ангажовања.
врло добар (4) добија ученик који у великој мери показује способност примене знања и
лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се заснивају на
подацима; решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери
критички рaсуђуje; показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.
добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе информација у
новим ситуацијама; у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; већим делом
самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава
поједине проблеме; у довољној мери критички рaсуђуje; показује делимични степен
активности и ангажовања.
довољан (2) добија ученик који знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз
минималну примену; у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз
подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима; понекад је самосталан у
решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje; показује мањи степен
активности и ангажовања.
недовољан (1) добија ученик који знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не
показује способност репродукције и примене; не изводи закључке који се заснивају на
подацима; критички не рaсуђуje; не показује интересовање за учешће у активностима нити
ангажовање.

• Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих појединачних
оцена (*најмање четири оцене током полугодишта) које су унете у дневник од почетка школске
године.
Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене
било којом техником провере знања.

Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине на
крају другог полугодишта.
Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из физике:
Оцена одличан (5)
• Ученик примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим ситуацијама;
• Самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене садржинске целине
и информације; процењује вредност теорија, идеја и ставова;
• Бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података
• Формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке;
• Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења ипримењене
поступке;
• Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.),укључујући и
коришћење информационих технологија и прилагођавакомуникацију и начин презентације
различитим контекстима;
• Самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизованупроцедуру, захтеве
безбедности и очувања околине, показује иницијативу иприлагођава извођење, начин рада и
средства новим ситуацијама;
• Доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделузадатака; уважава
мишљења других чланова групе и помаже им у реализацијињихових задатака, посебно у
ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је назаједнички циљ групног рада и преузима
одговорност за реализацију продуката узадатом временском оквиру;
• Утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочнеи дугорочне
активности и одређује потребно време и ресурсе;
• Континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственомпроцесу учења,
уважава препоруке за напредовање и реализује их.
• Ученик репродукује градиво, разуме, надограђује стечена знања.
• Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, решава и сложенепроблеме и
задатке. Одлично познаје физичке појаве, изводи закључке на основуфизичких појава које је
видео или замислио, повезује податке са графика и другихвизуелизација, корелише стечена
знања са садржајима других предмета.
• Може преносити своја знања другима и сигурно и јасно излаже сопствене ставовео
проблематици.
Оцена врло добар (4)
• Логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине иинформације;
• Повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота;
• Пореди и разврстава различите врсте података према више критеријумаистовремено;
• Заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената;
• Уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака урешавању
нових проблемских ситауција;
• Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.),укључујући и
коришћење информационих технологија и прилагођавакомуникацију задатим контекстима;
• Самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури,бира прибор
и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувањаздравља и околине;
• Планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопственезадатке имајући
на уму планиране заједничке продукте групног рада;
• Планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритетеи одређује
потребно време и ресурсе;
• Континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважавапрепоруке за
напредовање и углавном их реализује.

•

У стању је да надогради стечена знања. Садржај образлаже самостално, користизадате примере
и самостално решава проблеме и задатке. Познаје ознаке физичких величина,повезује задате
податке, ретко не може да реши сложене проблеме и задатке, нијесамосталан у решавању
најтежих задатака.
• Приликом израде рачунских задатака сналази се и решава и задатке који су сасвимнови, 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 задатомкритеријуму;
• Уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошаодо њих;
• Бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемскихситуација у
познатом контексту;
• Уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајућиначин (усмено,
писмено, графички, практично, и др.), укључујући коришћењеинформационих технологија;
• Самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури,користећи
прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здрављаи околине;
• Извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима ипланираном
динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја;
• Планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време иресурсе;
• Показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке занапредовање и
делимично их реализује.
• Ученик репродукује и разуме основне физичке појмове, разуме садржај, али јеповршан у
његовој примени.
• Садржај може образложити користећи задате примере, али уз интервенцијунаставника.
• Познаје основне физичке формуле, самостално решава задатке средње тежине, ипроблеме.
• Уме да реши рачунске задатке који су слични задацима рађеним на редовнојнастави.
• Понекад греши приликом самосталног решавања сложених проблема илизадатака.
• Повезује податке приказане графицима, сликама или таблицама и интерпретираих самостално.
• Јасно излаже садржаје али је нејасан у аргументацији.
Оцена довољан (2)
• Познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатогкритеријума;
• 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 једноставнихпроблемских
ситуација у познатом контексту;
• Уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи сеосновног захтева и
на одговарајући начин (усмено, писмено, графички,практично, и др.), укључујући и коришћење
информационих технологија;
• Уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованојпроцедури,
користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности иочувања здравља и околине;
• Извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих члановагрупе; уважава
чланове тима и различитост идеја;
• Планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова иресурса;
• Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке занапредовање
реализује уз стално праћење.

•

Ученик репродукује и препознаје основне појмове: pазуме садржај, али не зна дага примени ни
образложи на непознатим задацима.
• Познаје основне физичке формуле, али често греши приликом самосталногрешавања чак и
једноставних проблема и задатака.
• Препознаје податке приказане графицима, сликама или у табелама али их не можеу 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 показујезаинтересованост 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 стањусамостално да га
репродукује.
• Не може самостално да решава најпростије рачунске задатке.
Образовни стандарди за крај обавезног образовањаза наставни предмет
ИСКАЗИ СТАНДАРДА
1. МЕХАНИКА
Основни ниво
ФИ.1.1.1. Ученик/ученица зна појмове: мировање, кретање, правац и смер кретања, путања,
пут, време, брзина, убрзање; разликује врсте кретања према облику путање и промени
брзине; зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања; уме да израчуна
средњу брзину, пређени пут и протекло време ако су му познате друге две величине.
ФИ.1.1.2. Ученик/ученица познаје смисао Њутнових закона механике и разуме да је сила
узрок промене брзине и деформације тела; зна како на тело делују гравитациона сила и сила
трења и препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота; разликује појмове
масе, тежине и силе Земљине теже.
ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме појам притиска и зна од чега он зависи код чврстих тела, у
течностима и гасовима; познаје принцип спојених судова; разликује појмове рада, енергије и
снаге; разликује облике механичке енергије и познаје основни смисао Закона одржања
енергије; зна основне услове равнотеже полуге и познаје њену примену код једноставних
механизама, препознаје и описује врсте статичке равнотеже.
Средњи ниво
ФИ.2.1.1. Ученик/ученица зна физичке величине које су одређене само бројном вредношћу
(пређени пут, време, маса, рад, енергија, снага) и оне које су дефинисане интензитетом,
правцем и смером (брзина, убрзање, сила); разуме слагање колинеарних сила и уме да одреди
њихову резултанту.
ФИ.2.1.2. Ученик/ученица зна основна својства силе трења, гравитационе силе, силе
еластичности, силе потиска и разликује их у конкретним примерима у свакодневном животу;
зна принцип рада простих машина (полуга, хидрауличне машине).
ФИ.2.1.3. Ученик/ученица разуме појам густине; уме да одреди хидростатички притисак;
разуме порекло и карактеристике атмосферског притисака.
ФИ.2.1.4. Ученик/ученица решава једноставне проблеме и задатке који се односе на средњу
и релативну брзину, равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање,
Њутнове законе механике, примењује директну и обрнуту пропорционалност при решавању
проблема; користи и интерпретира графички и табеларни запис зависности физичких

величина.
ФИ.2.1.5. Ученик/ученица зна од којих величина и како зависе кинетичка енергија и
гравитациона потенцијална енергија тела у близини Земље; описује трансформисање једног
облика енергије у други у складу са Законом одржања механичке енергије.
Напредни ниво
ФИ.3.1.1. Ученик/ученица разуме момент силе, разуме и примењује услове равнотеже
полуге; зна које силе делују на потопљено тело и уме да објасни понашање тела у течности
(Архимедов закон и услов пливања); разуме разлику између преношења притиска у чврстим
телима и у флуидима; разуме и примењује Паскалов закон.
ФИ.3.1.2. Ученик/ученица разуме везу између енергије и рада и зна основни облик Закона
одржања механичке енергије.
ФИ.3.1.3. Ученик/ученица уме да решава проблеме и задатке (квалитативне, рачунске,
графичке, експерименталне), анализира и презентује њихове резултате.
2. ТОПЛОТНА ФИЗИКА
Основни ниво
ФИ.1.2.1. Ученик/ученица разликује основна агрегатна стања супстанце; зна да агрегатно
стање супстанце зависи од температуре и који се прелази дешавају загревањем, а који
хлађењем.
ФИ.1.2.2. Ученик/ученица зна начине промене температуре тела; препознаје ситуације у
којима долази до топлотне размене; зна да разне супстанце различито проводе топлоту и да
се запремина тела мења са променом температуре.
Средњи ниво
ФИ.2.2.1. Ученик/ученица разликује појмове температуре, топлоте и унутрашње енергије и
објашњава примере промене унутрашње енергије вршењем рада и топлотном разменом.
ФИ.2.2.2. Ученик/ученица познаје и описује топлотне појаве у свакодневном животу; уме да
прикаже неке појаве једноставним огледима (топлотно ширење, проводљивост); зна да
именује фазне прелазе; у конкретним ситуацијама уме да изабере топлотне проводнике или
изолаторе (према табличним подацима).
Напредни ниво
ФИ.3.2.1. Ученик/ученица зна разлику између унутрашње енергије и количине топлоте;
разуме карактеристичне процесе који описују промене агрегатних стања.
ФИ.3.2.2. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлотне капацитивности и уме да
решава проблеме и задатке који се односе на топлотну равнотежу.
*ФИ.3.2.3. Ученик/ученица разуме појам специфичне топлоте фазног прелаза и уме да
решава проблеме топлотне равнотеже који укључује фазне прелазе.

3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ
Основни ниво
ФИ.1.3.1. Ученик/ученица зна врсте наелектрисања, основне начине наелектрисавања тела и
основна својства електростатичке силе; препознаје појаву статичког електрицитета у
свакодневном животу; зна основна својства магнета и интеракције између магнета; познаје
примену магнета у пракси; зна да Земља има магнетно поље и разуме принцип рада компаса.
ФИ.1.3.2. Ученик/ученица разликује електричне проводнике и изолаторе у свакодневном

животу; зна основне елементе струјног кола и разуме улогу извора електричне струје; уме да
нацрта једноставно електрично коло; зна везу између јачине струје, напона и отпорности
проводника; разликује редну и паралелну везу отпорника (потрошача) у једноставном
електричном колу.
ФИ.1.3.3. Ученик/ученица наводи примере примене различитих деловања електричне струје
(магнетно, топлотно, механичко, хемијско) у свакодневном животу.
Средњи ниво
ФИ.2.3.1. Ученик/ученица зна да јачина поља одређује силу којом поље делује на
наелектрисање, односно магнет; уме да графички прикаже електрично поље тачкастог
наелектрисања и магнетно поље праволинијског струјног проводника; разуме појам
хомогеног поља и уме графички да прикаже хомогено електрично и магнетно поље.
ФИ.2.3.2. Ученик/ученица разуме како интензитет силе зависи од количине наелектрисања
тела, њиховог међусобног растојања и средине у којој се налазе и решава једноставне
задатке.
ФИ.2.3.3. Ученик/ученица разуме зашто метали проводе струју и како течности и гасови
могу постати проводници; зна да електрична отпорност металног проводника зависи од
његових димензија и врсте материјала од којег је направљен и на основу тога уме да
упоређује отпорности различитих проводника; уме да повеже отпорнике редно и паралелно и
израчуна еквивалентну отпорност везе.
ФИ.2.3.4. Ученик/ученица зна Омов закон за просто струјно коло; уме да повеже основне
елементе и мерне инструменте у струјно коло; може мерењем да утврди зависност јачине
струје од напона на крајевима отпорника, прикаже резултате табеларно и графички и одреди
електричну отпорност.
ФИ.2.3.5. Ученик/ученица зна од чега зависи енергија и снага електричне струје, уме да
израчуна потрошњу електричне енергије када зна снагу потрошача и економично користи
електричне уређаје.
ФИ.2.3.6. Ученик/ученица зна да магнетно поље делује силом на струјни проводник и да се
на томе заснива рад електромотора.
Напредни ниво
ФИ.3.3.1. Ученик/ученица зна када се у електричном пољу врши рад; зна везу између рада
електричне силе и напона, као и између јачине хомогеног електричног поља и напона.
ФИ.3.3.2. Ученик/ученица графички представља магнетно поље соленоида и уочава
сличност са пољем магнетне шипке; зна да одреди правац и смер силе којом магнетно поље
делује на струјни проводник и израчуна њен интензитет; разуме магнетну интеракцију
паралелних струјних проводника.
ФИ.3.3.3. Ученик/ученица примењује Омов закон на електрична кола са различитим везама
отпорника; уме да процени како се мења јачина струје у колу при промени других
параметара.
*ФИ.3.3.4. Ученик/ученица зна да се рад трансформатора, генератора и електромотора
заснива на електромагнетној индукцији и познаје основна својства наизменичне струје.
4. ТАЛАСИ И ОПТИКА
Основни ниво
ФИ.1.4.1. Ученик/ученица разлиује основне појмове и величине којима се описују
периодично и осцилаторно кретање: осцилатор, клатно, осцилација, амплитуда, период,
фреквенција.
Ф.И.1.4.2. Ученик/ученица зна основне карактеристике звука и праволинијског простирања

светлости; упоређује брзину звука у чврстим, течним и гасовитим срединама и зна да је
брзина светлости у вакууму највећа брзина у природи; упознат је са штетним последицама
буке и прекомерног излагања Сунчевој светлости; зна где се примењује ултразвук.
ФИ.1.4.3. Ученик/ученица зна основне законе геометријске оптике и познаје примере
одбијања и преламања светлости у свакодневном животу; може да демонстрира нека својства
звука и светлости једноставним огледима (резонанција звука, зависност висине тона од
дужине ваздушног стуба, праволинијско простирање светлости, одбијање и преламање).
Средњи ниво
ФИ.2.4.1. Ученик/ученица разуме како настаје и како се преноси механички талас; зна везу
између таласне дужине, фреквенције и брзине таласа и уме да је примени у решавању
једноставих задатака; разуме графички приказ таласа и уме са њега да одреди таласну
дужину.
ФИ.2.4.2. Ученик/ученица разуме и описује последице праволинијског простирања
светлости; разуме одбијање и преламање светлости на равним и сферним граничним
површима; зна да објасни формирање лика код огледала и сочива и разуме да димензије и
карактер лика зависе од положаја предмета; зна да је бела светлост сложена; уме да решава
једноставне квалитативне и квантитативне задатке из геометријске оптике.
ФИ.2.4.3. Ученик/ученица уме да објасни формирање лика код лупе.
Напредни ниво
ФИ.3.4.1. Ученик/ученица уме да повезује физичке величине које описују осцилаторно
кретање (елонгација, амплитуда, период, фреквенција); разуме како се мењају положај и
брзина при осцилаторном кретању и уме то да повеже са Законом одржања енергије.
ФИ.3.4.2. Ученик/ученица зна шта је индекс преламања светлости и уме да објасни његову
улогу код преламања светлости; разуме преламање светлости кроз планпаралелну плочу,
призму и сочива; разуме појаву тоталне рефлексије и њене примене у пракси.
ФИ.3.4.3. Ученик/ученица зна једначину сочива и уме да је примени; уме да објасни
принцип функционисања ока као оптичког система и формирање лика код микроскопа.
5. СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ
Основни ниво
ФИ.1.5.1.Ученик/ученица зна да је супстанца изграђена од молекула, а молекули од атома;
уме да скицира модел атома и јона (језгро, омотач) и означи протон, неутрон и електрон.
ФИ.1.5.2.Ученик/ученица зна да се нуклеарни процеси користе у енергетици; зна за могуће
штетно деловање радиоактивног зрачења и за потребу за контролом и заштитом од
радиоактивног и електромагнетног зрачења.
Средњи ниво
ФИ.2.5.1.Ученик/ученица може да објасни разлику између атома и молекула; зна да су
својства тела последица међумолекулских интеракција и топлотног кретања молекула.
ФИ.2.5.2. Ученик/ученица зна да између нуклеона делују нуклеарне силе; зна шта је
радиоактивност, може да наброји врсте зрачења и зна мере заштите.
Напредни ниво
ФИ.3.5.1. Ученик/ученица зна шта су изотопи и користи ознаке (A, Z) за масени и редни
број; зна шта је јонизација.
ФИ.3.5.2. Ученик/ученица уме да објасни појмове фисија и фузија; зна да имају улогу у
животу звезда, као и у нуклеарним реакторима, и познати су му примери мирнодопске и

ратне употребе достигнућа нуклеарне физике.
ФИ.3.5.3. Ученик/ученица зна шта су алфа, бета и гама зраци и може да напише једначине
радиоактивних распада (промене редног и масеног броја).
*ФИ.3.5.4. Ученику/ученици је познат значај физике за развој нових технологија
(суперпроводност, нанотехнологија, ласери).
6. МЕРЕЊЕ
Основни ниво
ФИ.1.6.1. Ученик/ученица пореди и процењује вредности основних физичких величина и
примењује процедуру мерења у физици.
ФИ.1.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне
инструменте (метарска трака, мензура, термометар, хронометар) и да одреди вредност
најмањег подеока скале.
ФИ.1.6.3. Ученик/ученица зна основне мерне јединице SI и изведене мерне јединице за
брзину, убрзање, силу, енергију, снагу, електрични напон, притисак и користи префиксе
мили и кило; уме да табеларно прикаже мерене величине са одговарајућим мерним
јединицама.
Средњи ниво
ФИ.2.6.1. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне
инструменте: вага, динамометар и унимер; уме да одреди вредност најмањег подеока скале и
процени тачност.
ФИ.2.6.2. Ученик/ученица зна да израчуна средњу вредност мерених величина и да попуни
табелу; зна да се за резултат мерења узима средња вредност мерења.
ФИ.2.6.3. Ученик/ученица зна дозвољене јединице мере изван SI система: литар, тона,
светлосна година; користи префиксе микро и мега; претвара мерне јединице изведених
физичких величина km/h, kWh, mbar; разликује Келвинову и Целзијусову скалу и уме да
претвара јединице из једне у другу.
Напредни ниво
ФИ.3.6.1. Ученик/ученица зна везе изведених мерних јединица и основних мерних јединица
(њутн, џул, паскал, ват, кулон, волт, тесла).
ФИ.3.6.2. Ученик/ученица уме да подеси (припреми за мерење) и користи мерила и мерне
инструменте: амперметар и волтметар; уме да изабере опсег и процени тачност мерила,
изврши мерења и анализира их.
ФИ.3.6.3. Ученик/ученица на основу описа поступка мерења утврђује његову исправност и
предлаже евентуалне корекције.
ФИ.3.6.4. Ученик/ученица зна да табеларно и графички прикаже резултате мерења и да са
графика одреди вредност мерене величине; уме да израчуна апсолутну и релативну грешку
директно мерених физичких величина и да правилно запише резултат мерења; анализира и
дискутује добијене резултате.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА
Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и
умешности.
Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и
обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености
циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.
Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,
инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању,
оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације
или у току савладавања индивидуалног образовног плана.
Ученик у току школске године може добити оцене на основу:
1. Писмених провера знања – контролних вежби,
2. Усменог испитивања,
3. Активности на часу,
4. Радова ученика.
1.Писмене провере знања
Писмене провере знања се најављују ученицима и одржавају према унапред утврђеном
распореду. Писмено испитивање се обавља путем контролних задатака. Писмене провере знања у
трајању од 45 минута се најављују. Током наставне године, ученичка знања ће се из наставног
предмета Хемија на овај начин проверавати по утврђеном распореду за сваку школску годину, уз
обавештавање ученика и истицање на сајту школе. За контролне задатке бројчана оцена ученичких
знања доноси се на основу скале изражене у процентима, у складу са препорукама за оцењивање:
постигнуће на контролном задатку
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2.Усмено оцењивање
Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање критеријума за
оцењивање или кроз прикупљање више одговора на комплекснија питања или задатке. Обавља се у
току оба полугодишта. Најмање једна оцена треба да буде на основу усмене провере постигнућа
ученика.
3.Активност на часу
У активности ученика спадају кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или
обраде нове лекције, израда домаћих задатака. Наставник сваки час прати активности ученика и
благовремено бележи у своју педагошку свеску. На тај начин наставник формативно оцењује ученика.
Целокупна активност ученика може бити изражeна сумативном оценом у дневнику.
4. Радови ученика

У радове ученика спада израда семинарских радова, кратки пројекти, израда цртежа, модела и
презентација. Вреднује се активност и ангажовање ученика, знања која је ученик стекао и применио у
раду, продукт и излагање резултата рада.
Закључна оцена
Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих појединачних
оцена које су унете у дневник од почетка школске године. Она не може бити мања од аритметичке
средине 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:
1) Ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у
потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као
и већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су
одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома
висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5)
2) Ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у
потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као
и део захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника,
односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним
стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло добар (4)
3) Ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности,
самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу
посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним
планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика, добија оцену добар (3)
4) Ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и
испуњавања уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа
постигнућа, односно захтеве који су одређени индивидуалним образовним планом и
прилагођеним стандардима постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену довољан (2)
5) Ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз
помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија
оцену недовољан (1).

ХЕМИЈА – ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ
Образовни стандарди су дефинисани за следеће области: Општа хемија (супстанце, структуре,
својства и промене), Неорганска хемија (елементи, неорганска једињења и реакције), Органска
хемија (органска једињења, структура и реакције), Биохемија (биолошки важна органска једињења)
и Хемија животне средине.
За предмете природних наука (биологија, физика и хемија) додатно су дефинисани заједнички
стандарди који се односе на Експеримент у природним наукама.

Област
Општа
хемија

Ученик зна и уме
на основном нивоу
зна:
1.1.1.да прави разлику
између елемената,
једињења и смеша из
свакодневног живота на
основу њихове
сложености
1.1.2.o практичној
примени елемената,
једињења и смеша из
сопственог окружења на
основу њихових
својстава
1.1.3.на основу којих
својстава супстанце могу
да се разликују, којим
врстама промена
супстанце подлежу као и
да се при променама
укупна маса супстанце
не мења
1.1.4. да су чисте
супстанце изграђене од
атома, молекула и јона, и
те честице међусобно
разликује по
наелектрисању и
сложености грађе
1.1.5. тип хемијске везе у
молекулима елемената,
ковалентним и јонским
једињењима
1.1.6.квалитативно
значење симбола
најважнијих хемијских
елемената, хемијских
формула најважнијих
представника класа
неорганских и органских
једињења, и
квалитативно значење
хемијских једначина
реакција оксидације
1.1.7.шта су раствори,
како настају и примере
раствора у свакодневном
животу
1.1.8.значење следећих
термина: супстанца,
смеша, раствор,
растварање, елемент,
једињење, атом,
молекул, јон, ковалентна
веза, јонска веза,
оксидација, оксид,

на средњем нивоу
зна:
2.1.1.како тип хемијске везе
одређује својства супстанци
(температуре топљења и
кључања, као и
растворљивост супстанци)
2.1.2.значење термина:
материја, хомогена смеша,
хетерогена смеша, анализа и
синтеза, неутрализација,
супституција, адиција,
анхидрид, изомер, изотоп
2.1.3.шта је засићен,
незасићен и презасићен
раствор
2.1.4.да саставља формуле
најважнијих представника
класа неорганских и
органских једињења и
једначине хемијских реакција
неутрализације и
супституције
уме да:
2.1.5.изабере најпогоднији
начин за повећање брзине
растварања
супстанце(повећањем
температуре
растварача,уситњавањем
супстанце, мешањем)
2.1.6.промени концентрацију
раствора додавањем
растворене супстанце или
растварача (разблаживање и
концентровање)
2.1.7.у огледима испитује
својства супстанци и податке
о супстанцама приказује
табеларно или шематски
2.1.8.израчуна процентни
састав једињења на основу
формуле и масу реактаната и
производа на основу хемијске
једначине, то јест да покаже
на основу израчунавања да се
укупна маса супстанци не
мења при хемијским
реакцијама
2.1.9.израчуна масу
растворене супстанце и
растварача на основу
процентне концентрације
раствора и обрнуто

на напредном нивоу
разуме:
3.1.1.разлику између
чистих супстанци
(елемената и једињења)
и смеша, на основу
врста честица које их
изграђују
3.1.2.како је практична
примена супстанци
повезана са њиховим
својствима
3.1.3.да су својства
супстанци и промене
којима подлежу
условљене разликама
на нивоу честица
3.1.4.структуру атома,
молекула и јона, које их
елементарне честице
изграђују и како од
њиховог броја зависи
наелектрисање атома,
молекула и јона
3.1.5.зависност
растворљивости
супстанце од природе
супстанце и растварача
3.1.6.значење следећих
термина:
естерификација,
сапонификација
уме:
3.1.7.на основу
својстава састојака
смеше да изабере и
изведе одговарајући
поступак за њихово
раздвајање
3.1.8.да осмисли
експериментални
поступак према задатом
циљу/проблему/питању
за истраживање, да
бележи и приказује
резултате табеларно и
графички, формулише
објашњење/а и изведе
закључак/е
3.1.9.да израчуна
процентуалну
заступљеност неке
супстанце у смеши, да
изводи стехиометријска
израчунавања која
обухватају реактант у

киселина, база, со,
индикатор
уме да:
1.1.9.загрева супстанцу
на безбедан начин
1.1.10.измери масу,
запремину и
температуру супстанце
1.1.11.састави апаратуру
и изведе поступак
цеђења
1.1.12.у једноставним
огледима испита
својства супстанци
(агрегатно стање, мирис,
боју, магнетна својства,
растворљивост), као и да
та својства опише
Неорга- зна:
нска
1.2.1.основна физичка и
хемија хемијска својства
неметала и метала
(агрегатно стање,
проводљивост топлоте и
електрицитета и
реакцију са кисеоником)
1.2.2.везу између
својстава неметала и
метала и њихове
практичне примене
1.2.3.да препозна метале
(Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu,
Pb, Ag, Au) на основу
њихових физичких и
хемијских својстава
1.2.4.да на основу
формуле именује
основне класе
неорганских једињења
1.2.5.примере оксида,
киселина, база и соли у
свакодневном животу
као и практичну примену
ових једињења
1.2.6.основна физичка и
хемијска својства
оксида, киселина, база и
соли
уме да:
1.2.7.утврди основна
физичка својства оксида
(агрегатно стање, боју,
мирис)

2.1.10.направи раствор
одређене процентне
концентрације

вишку и однос масе и
количине супстанце

зна да:
2.2.1.на основу назива оксида,
киселина, база и соли састави
формулу ових супстанци
2.2.2.пише једначине
хемијских реакција синтезе и
анализе бинарних једињења
уме да:
2.2.4.експерименталним
путем испита растворљивост
и хемијску реакцију оксида са
водом
2.2.5.испита најважнија
хемијска својства киселина
(реакцију са карбонатима и
металима)

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

Органска
хемија

1.2.8.докаже киселобазна својства супстанце
помоћу индикатора
1.2.9.испита
растворљивост соли
1.2.10.безбедно рукује
супстанцама, посуђем и
прибором
зна:
1.3.1.формуле, називе и
функционалне групе
најважнијих
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина
и естара
1.3.2.основна физичка и
хемијска својства
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина
и естара
1.3.3 .практичан значај
угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења,
карбоксилних киселина
и естара у свакодневном
животу

Биохемија

зна:
1.4.1.да наведе физичка
својства (агрегатно
стање и растворљивост)
масти и уља, угљених
хидрата, протеина
1.4.2.примере и
заступљеност масти и
уља, угљених хидрата и
протеина у намирницама

Хемија
животне
средине

зна:
1.5.1.значај безбедног
поступања са
супстанцама, начине
њиховог правилног
складиштења, а са
циљем очувања здравља
и животне средине
уме да:
1.6.1.безбедно рукује
основном опремом за

Експеримент

зна да:
2.3.1.пише једначине
хемијских реакција
сагоревања угљоводоника и
алкохола

разуме:
3.3.1.хемијске реакције
угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења,
карбоксилних киселина
и естара
3.3.2.видове практичне
примене угљоводоника,
алкохола, карбонилних
једињења,карбоксилних
киселина и естара на
основу својстава која
имају
уме да:
3.3.3.пише једначине
хемијских реакција
угљоводоника,
алкохола,
карбонилнихједињења,
карбоксилних киселина
и естара

зна:
2.4.1.најважније улогe масти
и уља, угљених хидрата и
протеина у живим
организмима

зна:
3.4.1.основу структуре
молекула који чине
масти и уља, угљене
хидрате и протеине
разуме:
3.4.2.основна хемијска
својства масти и уља
(сапонификацију и
хидролизу),
угљениххидрата и
протеина

уме да:
2.6.1.прикупи податке
посматрањем и мерењем и да

уме да:
3.6.1.препозна
питање/проблем који се

експериментални рад и
супстанцама
1.6.2.изведе експеримент
према датом упутству

при том користи
одговарајућеинструменте
2.6.2.табеларно и графички
прикаже резултате
посматрања или мерења
2.6.3.изводи једноставна
уопштавања и
систематизацију резултата

може експериментално
истражити
3.6.2.постави хипотезе
3.6.3.планира и изведе
експеримент за
тестирање хипотезе
3.6.4. донесе
релевантан закључак на
основу резултата
добијених у
експерименталном раду

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Са ученицима се изводе следећи облици, методе и наставна средства.
А: ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
Карактеристични
облици рада
Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални
Карактеристичне
методе рада

Вербална, вербално-демонстрациона, практичан рад, истраживачки
рад ученика, мапе ума, олује идеја, текстуалне, комбиновани рад
(истовремено коришћење различитих метода)...

Наставна
средства и
помоћна
наставна
средства

Уџбеник, рачунари и рачунарска опрема, интернет, мултимедијалне
презентације итд.

Б: АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ

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

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

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 (рефлективни
практичар)...
Пажљиво прате излагање нставника и својих другова,
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...

В: НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност,
залагање, самоиницијативност, креативност и др.).
Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом тако да
се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко
оцењивање).

Усмено излагање

Активност на часу

Практичан рад

Домаћи задатак

Презентација

Графички рад

Сарадња у тиму

Комуникација у
тиму

Показивање
иницијативе

Заинтересованост

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори показатеље
на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити подстакнути да
промишљају о квалитету свог рада и начинима како га унапредити. Оцењивање тако постаје
инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима
треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

( * начини који се користе у раду )
а) Усмено одговарање
Одличан (5)
- 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,

Врло добар (4)
- 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
грешке уз давање
наставникових
примера,
заинтересованос
т за наставне
садржаје уз
активност на
часу самостално
уочавањеи
исправљање
грешака
- примена
усвојених знања
и вештина у
новим

Добар (3)
- 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 давање
наставникових
примера
- исправљање
грешака уз
наставникову
помоћ
- слабија
активност на
часу
- коришћење
једног извора
знања (уџбеника
или записа у
свесци)

Довољан (2)
- 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
- чини грешке и
неуочава их,
несамосталност у
раду, тражење и
прихваћање
помоћи и савета

Недовољан (1)
- 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
- пасивност и
незаинтересован
ост на часу
- недостатак
интереса за
стицањем нових
знања, чак и уз
велико залага ње
наставника

вреднује и
образлаже
решења и
примењене
поступке; континуирано
показује
заинтересованос
т и одговорност
према
сопственом
процесу учења,
уважава
препоруке за
напредовање и
реализује их.

ситуацијама уз
постицај
-коришћење
различитих
извора знања уз
постицај

б) Рад у тиму
Одличан (5)
-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.

Врло добар (4)
-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.

Добар (3)
-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.

Довољан (2)
-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.

Недовољан (1)
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.

в) Презентација/Презентовање рада
Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...)
Презентација је добро видљива и јасна
Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације

Број
бодова
5
5

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом
Дизајн
Мултимедијалност
Интерактивност

САДРЖАЈ
• Обухваћени су сви важни
делови садржаја
• след излагања је логичан

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

5
5
5
5

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА
• слушаоци са пажњом
прате презентацију
• укључују се питањима и
коментарима

Усмено одговарање се најављују и врше се после пређене целине.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Са ученицима се изводе следећи облици, методе и наставна средства.
А: ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
Карактеристични
Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални
облици рада
Вербална, вербално-демонстрациона, графички радови, практичан
Карактеристичне
рад, истраживачки рад ученика, мапе ума, олује идеја, текстуалне,
методе рада
комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода)...
Наставна
Уџбеник, рачунари и рачунарска опрема, интернет, мултимедијалне
средства и
презентације, цртежи, модели и макете, збирке узорака материјала,
помоћна
комплети материјала за радне вежбе, одговарајући алати за ручну
наставна
обраду материјала итд.
средства
Б: АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ

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

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

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
(рефлективни практичар)...
Пажљиво прате излагање нставника и
својих другова, 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...

В: НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ
У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се процес и продукти учења.
У процесу оцењивања потребно је узети у обзир све активности ученика (уредност, систематичност,
залагање, самоиницијативност, креативност и др.).

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, потребно је обавити са групом тако да
се од сваког члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв.
вршњачко оцењивање).

Усмено излагање

Активност на
часу

Практичан рад

Домаћи задатак

Презентација

Графички рад

Сарадња у тиму

Комуникација у
тиму

Показивање
иницијативе

Заинтересованост

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је да наставник са ученицима договори
показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу. На тај начин ученици ће бити
подстакнути да промишљају о квалитету свог рада и начинима како га унапредити. Оцењивање тако
постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са
ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

( * начини који се користе у раду )
а) Усмено одговарање
Одличан (5)
- 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

Врло добар (4)
- 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
давање
наставникових
примера,
заинтересованост
за наставне
садржаје уз
активност на часу
- самостално
уочавањеи
исправљање
грешака
- примена
усвојених знања и

Добар (3)
- 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 давање
наставникових
примера
- исправљање
грешака уз
наставникову
помоћ
- слабија
активност на часу
- коришћење
једног извора
знања (уџбеника
или записа у
свесци)

Довољан (2)
- 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
- чини грешке и
неуочава их,
несамосталност у
раду, тражење и
прихваћање
помоћи и савета

Недовољан (1)
- 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
- пасивност и
незаинтересованост
на часу
- недостатак
интереса за
стицањем нових
знања, чак и уз
велико залага ње
наставника

и примењене
поступке; континуирано
показује
заинтересованост и
одговорност према
сопственом
процесу учења,
уважава препоруке
за напредовање и
реализује их.

вештина у новим
ситуацијама уз
постицај
-коришћење
различитих извора
знања уз постицај

б) Рад у тиму
Одличан (5)
-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.

Врло добар (4)
-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.

Добар (3)
-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.

Довољан (2)
-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.

Недовољан (1)
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.

в) Презентација/Презентовање рада
Презентација ( електронска форма, плакат, паноа...)
Презентација је добро видљива и јасна
Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре презентације
Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом
Дизајн
Мултимедијалност
Интерактивност

Број
бодова
5
5
5
5
5
5

САДРЖАЈ
• Обухваћени су сви важни
делови садржаја
• след излагања је логичан

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

РЕАКЦИЈА СЛУШАЛАЦА
• слушаоци са пажњом
прате презентацију
• укључују се питањима и
коментарима

Усмено одговарање се најављују и врше се после пређене целине.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ученик се из ликовне културе оцењује на основу:
- ангажовања и активности за време часа
- израде практичног рада
- дискусије на задату тему (ликовни проблем)
- анализе завршеног рада
- припремљености за час (ношење прибора)
- домаћих задатака
- учествовања на изложбама и ликовним конкурсима
- учествовања на школским изложбама (редовне изложбе, Св.Сава, Дан школе).
Практичан рад представља ликовни рад ученика у различитим техникама визуелних уметности.
Приликом оцењивања се полази од индивидуалних способности ученика, нивоа спретности и
умешности. Обавезан је индивидуални приступ сваком ученику. У обзир се узима индивидуално
напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, могућности и ангажовање.

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
доминантно у
композицији;
апстраховање
облика); у којој мери
су савладане
цртачке, сликарске,
колажне технике и
технике савремених
медија.

Оцена: ОДЛИЧАН 5
Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Веома успешно се ангажује на часу и показује
одлично разумевање ликовне проблематике. Показује изразиту маштовитост и оригиналност у
изради рада. Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове на напредном нивоу. Идеју
реализује на оригиналан начин уз примену принципа компоновања, датих и самосталних, уз
претходно правилно постављену композицију, више квалитета линија, облика и њихових односа у
простору, повезивање ликовних елемената, изузетно познавање технике и материјала. Веома
успешно ставља уметничка дела у одговарајући историјски и друштвени контекст. Користи тачне
термине у анализи дела (ритам, текстура, облик...). Изводи радове са одређеном намером, користећи
одабране материјале и технике, како би постигао одређене ефекте. Учествује на изложбама и
ликовним конкурсима.
Оцена: ВРЛО ДОБАР 4
Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Успешно се ангажује на часу и показује врло
добро разумевање ликовне проблематике. На занимљив начин решава ликовни проблем, уме да
реализује идеју. Показује изразиту маштовитост и оригиналност у изради рада. Успешно изводи
дводимензионалне и тродимензионалне радове на напредном нивоу (правилно постављена
композиција, постоји квалитет линија, грађења облика и њихових односа у простору, правилно
повезује ликовне елементе и организује их по принципима компоновања, познавање технике и
материјала). Познаје и користи изражајне могућности класичних и савремених медија. Ставља
уметничка дела у историјски и друштвени контекст. Користи тачне термине у анализи дела (ритам,
текстура, облик...).
Оцена: ДОБАР 3
Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Показује солидну ангажованост на часу и
разумевање ликовне проблематике. Уме делимично да објасни идеју коју реализује. Не показује
маштовитост и оригиналност, већ репродукује одговарајући мотив. Изводи у солидној мери
дводимензионалне и тродимензионалне радове на средњем нивоу (добро постављена композиција;
линије постоје, али се не одликују одговарајућим квалитетом; гради основне облике, али без
одговарајућег међусобног односа; добро коришћење техника и материјала, без одговарајуће
динамике у текстури и ритму). И код решене ликовне проблематике, уколико је рад незавршен,
критеријум је делимично испоштован. Користи у раду основне медије и ликовно се изражава на
средњем нивоу.
Оцена: ДОВОЉАН 2
Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Не показује ангажованост за рад на часу
(дискусија, анализа, разумевање ликовне проблематике и довољно разумевање теме). Не уме да
објасни идеју коју треба да ликовно реализује. Изводи дводимензионалне и тродимензионалне
радове на основном нивоу (скицирана композиција, започето сликање). Користи у раду основне
материјале, медије и изражава се ликовно одговарајућом техником на основном нивоу.
Оцена: НЕДОВОЉАН 1
Ученик не доноси прибор више од половине месеца (три узастопна минуса), одбија да ради на часу и
не показује заинтересованост и ангажованост, иако има све могућности да прати наставу.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА
Ученици од петог до осмог разреда се оцењују кроз:
1) одговарање /усмено и кратиким проверама занања/погађањем композиција
2) певање
3) свирање
4) активност на часу
5) групни рад.
1) У току одговарања ученик најчешће одговара на 5 постављених питања на основу којих води
разговор са наставником. У склопу усменог одговарања, ученици препознају слике инструмената,
композитора, музичког састава... Кратке провере знања у трајању од 15 минута са највише 5 питања
дају се након сваке области и могу бити везане за теоријски део или погађање композиција и та
оцена се увек сабира са оценом у оквиру друге активности нпр. прегледања свеске, активност на
часу.
У односу на поменуте активности ученик на основу следећих критеријума може добити:
Оцена одличан (5) – ученик поседује функционално знање које му омогућава да анализира,
класификује, логички повезује, примени и самостално изведе закључке, зна визуелно да препозна
дате примере. Ученик може да повезује градиво из различитих области и даје примере њихове
примене из живота. Препознаје све слушне примере и именује их у оквиру провере одговара тачно
на сва питања.
Оцена врло добар (4) - ученик је у великој мери способан да функционално користи знања, повезује
и сам доноси закључке, визуелно препознаје већину обрађених примера уз малу помоћ наставника
повезује знања из живота. Препознаје већину слушних примера их у оквиру провере одговара тачно
на већину питања.
Оцена добар (3) – у довољној мери показује способност употребе информација, у довољној мери зна
да логички повезује и користи информације и знања, уз наставникову помоћ повезује знања из
живота, делимично визуелно препознаје дате примере . Делимично даје тачене одговоре на
проверама као и у оквиру погађања композиција.
Оцена довољан (2) – ученик је остварио минимална знања која не уме да повезује и искључиво уз
подршку наставника може да изводи закључке и примени знање. Визуелно препознаје мали број
примера . Ученик даје минималан број одговора на проверама занања и на погађају композиција.
Оцена недовољан (1) - ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује.
Нема одговора ни на једно дато питање на провери и погађау композиција.

2 и 3) Певање и свирање се оцењује у складу са стварним учениковим могућностима и залагањем.
Овај сегмент се спроводи више са тежиштем на певању док је свирање секундарни елемент и оно
зависи од времена и околности као и области и разреда у ком се теме обрађују
Оцена одличан (5) - Ученик зна самостално да пева и свира одређене песме сaм или у групи
поштујући све елементе музике, зна текст тражене песме и способан је сам да анализира текст и/или

мелодију, зна основе музичке писмености, учествује у креирању пројекта. Увек се труди, активан је и
увек има жељу да тражено научи чиме надокнађује евентуални недостатак талента.
Оцена врло добар (4) - Ученик зна да пева и свира одређене песме сaмoстaлнo и у групи поштујући
све елементе музике; зна текст тражене песме и уз малу помоћ наставника способан је да анализира
текст и/или мелодију, има основна знања из музичке писмености али не зна увек да их употреби
правилно и повезано. Труди се и има жељу да тражено научи али му је наопходна мала наставникова
помоћ.
Оцена добар (3) - Ученик зна да пева и свира само делове тражених песама сaмoстaлнo без
поштовања ритма и муз. елемената; текст тражене песме не зна у целости и нема основна знања из
муз.писмености. Не труди се довољно и изостаје жеља за напретком.
Оцена добар (2) - Ученик зна да пева или да свира поједине делове песама без поштовања муз.
елемената али уз наставникову помоћ, има минимална знања текстова песама која уз помоћ
наставника може да репродукује. Изостаје труд и рад и жеља за напретком.
Оцена недовољан (1) – Ученик не зна текстове одређених песама, не уме да свира или пева одређене
песме ни уз помоћ наставника и не постоји труд и жеља за радом и напретком.

4) Активност на часу – Ученикова активност се прати кроз цео ток часа. Прати се његово залагање,
труд, постигнуће, напредак, активно учествовање и ангажовање на часу. Наставник своја запажања
води у својој евиденцији (педагошка свеска). Ученик за све ове активности на часу може да добије
плус или минус, који после одређеног броја постају бројчана оцена која у дневник може бити
самостално уписана или сабрана са другим елементима предмета који су горе наведени (Од 5. до 8.
разреда након 3 плуса ученик добија 5, а након 3 минуса ученик добија 1). Оцењивање се спроводи
организовано. Оно обухвата и прати посебан развој сваког ученика, његов рад, залагање,
интересовање, став, умешност, креативност и слично. Прати се развој личности у целини и
објективно процењује колико је ученик савладао програмске захтеве. Оцењивање није искључиво
везано за оцену музичких способности већ и у функцији награде за интересовање, активност и љубав
према музици
Групни рад, уколико се спроводи, наставник на следећи начин прати учеников рад
Групни рад
Ниво
постигнућа

комплетно

делимично

Елементи процене задатка са показатељима
1. рад у групи

2. познавање тематике

3. размена, повезивање и
примена идеја

Ученик сарађује са
члановима групе,
уважава њихове
потребе како би се
задатак што
успешније обавио.
Ученику је
потребна помоћ
како би сарађивао
са члановима
групе.

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.

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.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Принципи оцењивања предмета Физичко и здравствено васпитање:
1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;
2) релевантност оцењивања;
3) коришћење разноврсних техника и метода оцењивања;
4) правичност у оцењивању;
5) редовност и благовременост у оцењивању;
6) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;
7) уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа ученика и
тренутних услова у којима се оцењивање одвија .
Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља
се формативним и сумативним оцењивањем.
Формативно оцењивање јесте редовно праћење и процена напредовања у остваривању
прописаних исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру физичког и здравственог
васпитања,обавезних физичких активности, физичког васпитања и изабраног спорта,
активности (пројектне наставе и слободних наставних активности), као и праћење владања ученика.
Формативне оцене се евидентирају у педагошкој документацији наставника.
Сумативно оцењивање јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или на
крају полугодишта из обавезног и изборних програма и активности .
Оцене добијене сумативним оцењивањем су бројчане и евидентирају се у дневнику, а могу бити
унете и у педагошку документацију.
Почетна основа оцењивања је континуирано праћење сваког ученика и вредновање знања, вештина и
ставова помоћу усменог испитивања и практичне провере на крају предметних области.
На нивоу стручних већа установљено је који су подаци о ученику битни за праћење (активност
и однос ученика према физичком и здравственом васпитању, приказ комлекса вежби обликовања и
достигнут ниво моторичких знања, умења и навика).
На почетку школске године потребно је спровести иницијалну проверу моторичких способности као
инструмент провере потенцијала ученика .
На крају школске године, треба спровести истоветне тестове за проверу нивоа постигнућа
ученика. Чланови актива воде своје педагошке свеске у којима бележе активности и однос ученика
према физичком и здравственом васпитању који обухвата:
– вежбање у адекватној спортској опреми;
– редовно присуствовање на часовима физичког и здравственог васпитања и обавезним физич
ким активностима , физичког васпитања и изабраног спорта .
– учествовање у ваннаставним и ваншколским активностима и др .
– приказ једног од усвојених комплекса општеприпремних вежби (вежби обликовања),
– достигнут ниво постигнућа моторичких знања, умења и навика у атлетици, гимнастици,
спортским играма и др .
За ученике који раде по ИОП -у, ради се евалуација након сваког класификационог периода и
кориговање планова по потреби .

Начин праћења напредовања и оцењивања ученика од стране наставника:
Орјентисано је на исходе. Самооцењивање (самопроцена), оцењивање од стране наставника,
самоконтрола и провера ученика помоћу табела датих за проверу способности, праћење и
евидентирањеученика за све садржаје у вези са ваннаставним активностима, секцијама и та
кмичењима (што школских, што клупских, остварених кроз јавне наступе ...).
Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних
образовних
захтева. Праћење
напретка
ученика
обавља
се
сукцесивно
у
току целе школске године, на основу јединствене методологије која предвиђа следеће тематске
целине:
- стање моторичких способности
- усвојене здравствено хигихенске навике
- достигнути ниво савладаности моторних знања
- однос према раду
Праћење и вредновање моторичких способности врши се на основу савладаности програм
ског садржаја којим се подстиче развој оних физичких способности за које је овај узраст
критичан период због њихове трансформације под утицајем пубертета и физичких активности.
Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног
држања тела и одржавања личне и колективне хигијене.
Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних
програмских захтева , узевши у обзир степен напредовања.
Однос према раду вреднује се на основуредовног и активног учествовања у наставном проце
су, доношењу адекватне опреме, учешћа на такмичењима и ваншколским активностима.
При оцењивању физичких способности узима се у обзир ниво личних физичких сп
особности сваког појединца, остварен у току школске године, према његовим индивидуалнм
могућностима. За контролу физичких способности примењује се батерија тестова која обухвата
следеће:
-

телесна висина и маса,
трчање 4х10м,
претклон у седу,
скок у даљ из места,
трбушњаци,
издржај у згибу,
шатл ран

Провера се врши на почетку и крају школске године помоћу критеријума за процену физичког
развоја и физичких способности .
Узевши претходно наведено у обзир, орјентационо и условно може се уједначавање критериј
ума свести по областима на следећи начин:
АТЛЕТИКА:
ОДЛИЧАН 5: Одлично познаје, зна да наведе и врло успешно демонстрира све пређене акт
ивности из ове области. Разуме потребу познавања ове области у целости, показује велико
интересовање и зна да усвојене елементе комбинује и користи како у другим спортовима тако
и у свакодневном животу. Разуме потребу познавања ове области у целости и сагледава корист од исте.

ВРЛО ДОБАР 4: У већој мери познаје, наводи и демонстрира све пређене активности из ове
области. Разуме потребу познавања ове области у већој мери, показује одређено интересовање и
схвата да усвојене елементе треба да комбинује и користи како у другим спортовима тако и у
свакодневном животу. У одређеној мери успева да сагледа потребу познавања ове области.
ДОБАР 3: У одређеној мери познаје, наводи и демонстрира пређене активности из ове
области. Разуме потребу познавања ове области у мањој мери, показује одређено интересовање
и схвата да усвојене елементе може да комбинује и користи како у другим спортовима тако и у
свакодневном животу. У мањој мери успева да сагледа потребу познавања ове области.
ДОВОЉАН 2: У мањој мери познаје, наводи и демонстрира неке од пређених активности из
ове области. Разуме потребу познавања ове области у најмањој могућој
мери, не
показује неопходно интересовање и у мањој мери схвата да усвојене елементе може да комбинује
и користи како у другим спортовима тако и у свакодневном животу. Не сагледава јасно потребу
познавања ове области.
НЕДОВОЉАН 1: Не познаје, не зна да наведе и демонстрира неке од пређених активности из ове
области. Не разуме потребу познавања ове области и не показује интересовање. Не схвата
да усвојене елементе може да комбинује и користи како у другим спортовима тако и у
свакодневном животу. Не сагледава довољно јасно потребу познавања ове области.
СПОРТСКЕ ИГРЕ (кошарка, рукомет, одбојка, фудбал, стони тенис):
ОДЛИЧАН 5: Одлично познаје, зна да наведе и врло успешно демонстрира
све пређене активности из ове области. Разуме потребу познавања ових области у целости,
показује велико интересовање. Разуме потребу познавања ових области у целости и сагледа
ва корист од исте. Примењује виши ниво технике, познаје већи број правила, једноставније
тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз
поштовање других.
ВРЛО ДОБАР 4: У већој мери познаје, наводи и успешно демонстрира пређене активности
из ове области. Разуме потребу познавања ових области у већој мери, показује одређено
интересовање. Разуме потребу познавања ових области у одређеној мери и сагледава корист од
исте. Примењује осредњи ниво технике, познаје већи број правила, једноставније тактичке
комбинације и уз одређен степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз
поштовање других.
ДОБАР 3: У одређеној мери познаје, наводи и демонстрира пређене активности из ове
области. Разуме потребу познавања ових области у мањој мери, показује одређено интересовање.
Разуме потребу познавања ових области у мањој мери и углавном сагледава корист од исте.
Примењује осредњи ниво технике, познаје одређени број правила, најједноставније тактичке
комбинације и уз одређен степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз
поштовање других.
ДОВОЉАН 2: У мањој мери познаје, наводи и демонстрира пређене активности из ове области.
Разуме потребу познавања ових области у најмањој могућој мери, не показује одређено
интересовање. Не сагледава јасно потребу познавања ових области и користи од исте. Ретко
примењује нижи ниво технике, познаје мали број правила, најједноставније тактичке
комбинације и уз минималан степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз
поштовање других.

НЕДОВОЉАН 1: Не познаје, не зна да наведе и демонстрира неке од пређених активности
из ове области. Не разуме потребу познавања ових области и не
показује одређено интересовање.Не сагледавајасно потребу познавања ових области и користи
од исте. Ретко примењује нижи ниво технике, познаје врло мали број правила, не
разуме тактичке комбинације и уз минималан степен сарадње са члановима екипе изражава
сопствену личност уз поштовање других у мањој мери.
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА:
ОДЛИЧАН 5: Одлично познаје, зна да наведе и врло успешно демонстрира све пређене акт
ивности из ове области . Разуме потребу познавања ове области у целости, сагледава корист од
исте, показује велико интересовање и зна да усвојене елементе комбинује и користи како
у другим спортовима тако и у свакодневном животу.
ВРЛО ДОБАР 4: У већој мери познаје, наводи и демонстрира све пређене активности из
ове области. Разуме потребу познавања ове области у већој мери, показује одређено интересовање и
схвата да усвојене елементе треба да комбинује и користи како у другим спортовима тако и у
свакодневном животу. У одређеној мери успева да сагледа потребу познавања ове области.
ДОБАР 3: У одређеној мери познаје, наводи и демонстрира пређене активности из ове
области. Разуме потребу познавања ове области у мањој мери, показује одређено
интересовање и схвата да усвојене елементе може да комбинује и користи како у другим
спортовима тако и у свакодневном животу. У мањој мери успева да сагледа потребу познавања ове
области.
ДОВОЉАН 2: У мањој мери познаје, наводи и демонстрира неке од пређених активности из
ове области. Разуме потребу познавања ове области у најмањој могућој мери, не
показује неопходно интересовање и у мањој мери схвата да усвојене елементе може да комбинује
и користи како у другим спортовима тако и у свакодневном животу. Не сагледава јасно потребу
познавања ове области.
НЕДОВОЉАН 1: Не познаје, не зна да наведе и демонстрира неке од пређених активности из ове
области. Не разуме потребу познавања ове области и не показује интересовање. Не схвата
да усвојене елементе може да комбинује и користи како у другим спортовима тако и у
свакодневном животу. Не сагледава довољно јасно потребу познавања ове области.
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И ПЛЕС:
ОДЛИЧАН 5: Одлично познаје, зна да наведе и врло успешно демонстрира
све пређене активности из ове области. Разуме потребу познавања ове области у целости,
показује велико интересовање. Одлично изводи кретње у различитим ритмовима. Разуме потребу
познавања ове области у целости и сагледава корист од исте.
ВРЛО ДОБАР 4: У већој мери познаје, наводи и демонстрира све пређене активности из
ове области.Разуме потребу познавања ове области у већој мери, показује одређено интересо
вање. Углавном успешно изводи кретње у различитим ритмовима. У одређеној мери успева д
а сагледа потребу познавања ове области.
ДОБАР 3: У одређеној мери познаје, наводи и демонстрира пређене активности из ове
области. Разуме потребу познавања ове области у мањој мери, показује одређено интересовање.
Понекад изводи кретње у различитим ритмовима. У мањој мери успева да сагледа потребу познавања
ове области.
ДОВОЉАН 2: У мањој мери познаје, наводи и демонстрира неке од пређених активности из
ове области. Разуме потребу познавања ове области у најмањојмањој могућој мери, не
показује неопходно интересовање. Ретко успева да изводи кретње у различитим ритмовима. Не
сагледава јасно потребу познавања ове области.

НЕДОВОЉАН 1: Не познаје, не зна да наведе и демонстрира неке од пређених активности из ове
области. Не разуме потребу познавања ове области и не показује интересовање. Не уме
да изводи кретње у различитим ритмовима. Не сагледава довољно јасно потребу познавања ове
области.

ФИЗИЧКE
СПОСОБНОСТИ

НАСТАВНА
ТЕМА

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда)

ДОВОЉАН 2

ДОБАР 3

ВРЛО ДОБАР 4

ОДЛИЧАН 5

Ученик користи висок
Уме правилно да извoди
ниво техничкоПравилно одржава
Уме да примени
вежбе, разноврсна
тактичких знања,
једноставе, двостав не
равнотежу у различитим
природна и изведена
демонстрира сложеније
опште припремне вежбе.
кретањима.
кретања.
комплексе вежби
и кретања.

Ученик показује
Ученик показује велику
изузетну самосталност
самосталност и висок
уз изузетно висок степен
МОТОРИЧКЕ
Ученик показује
степен активности и
Ученик
показује
активности и
ВЕШТИНЕ СПОРТ И
делимични
ангажовања,уз мању
мањи
степен
активности
ангажовања, где
СПОРТСКЕ
степен активности и
помоћ наставника у
и
ангажовања,уз
велику
ученик у потпуности
ДИСЦИПЛИНЕ
ангажовања, уз велику потпуности,самостал но
помоћ наставника
самостално,без помоћи
помоћ наставника успев испуњава захтеве који су
успева
да
примени
наставника испуњава
*Атлетика
а да примени одређене утврђени и на основном
одређене вежбе,односно
захтеве који су утврђени
вежбе, односно захтеве и на средњем нивоу,као
захтеве који су утврђени
на основном и средњем
*Спортска
који су утврђени и на
и део захтева
у већем делу основног
нивоу,као и у већини
гимнастика
основном и већим
са напредног
нивоа постигнућа,
захтева са напредног
делом на средњем
нивоа посебних
одређени
нивоа посебних
нивоу стандарда
стандарда
*Основе тимских,
индивидуалним образов
стандарда постигнућа,о
постигнућа, одређеним постигнућа,одређени м
спортских и
ним планом и
дређен им
индивидуалним
индивидуалним
елементарних игара
прилагођеним стандард
индивидуалним
образовним планом и
образовним планом и
има постигнућа
образовним планом и
прилагођеним
прилагођеним
*Плес и ритмика
и ангажовање ученика
прилагођеним
стандардима постигнућ стандардима постигнућ
добија оцену довољан
стандардима
а,уз ангажовање ученик а, уз висок степен
(2)
постигнућа,уз веома
добија оцену добар (3) ангажовања
*Полигони
висок степен
добија оцену врло добар
ангажовања,добија
(4)
оцену одличан (5)

ВРЕДНОВАЊЕ У ВИРТУЕЛНОМ ОКРУЖЕЊУ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ
Рубрика за вредновање наученог (вредновање увежбаног)
Бодовна скала:

* 85% - 100%
– одличан (5)

*75% - 84.99%
– врлодобар (4)

*65% - 74.99%
– добар (3)

*50% - 64.99%
– довољан (2)

*0% - 49.99%
– недовољан (1)

Ученик:
* Наводи тачне информације у задатку, и при
обликовању питања и при решавању.
* Препознаје све примере у задатку те их већином
исправно описује.
* Користи одговарајуће примере и фотографије у
обликовању задатка.
* У предвиђеном времену извршава све задатке .
* Наводи већину тачних информација у задатку, и
при обликовању питања и при решавању.
* Препознаје већину примера у задатку те их
већином исправно описује.
* Користи углавном одговарајуће
примере и фотографије у обликовању
задатка.
* У предвиђеном времену извршава већину задатака.
* Наводи делимично тачне информације при
обликовању задатка.
* Препознаје мањи број примера у задатку и
половично их описује.
* Користи мањи број одговарајућих
примера и илустрације у обликовању
задатка.
* У предвиђеном времену извршава половину
задатака.
* Наводи мањи број тачних информација у задатку, и
при обликовању и при решавању .
* Препознаје врло мали број примера у задатку.
* Користи мањи број одговарајућих
фотографија у обликовању задатка, без
примера или с неодговарајућим примерима.
* У предвиђеном времену извршава мање од половине
задатака.
* У предвиђеном времену не извршава задатак.

Пожељни елементи
ученичких радова
* Објашњења
* Примери
* Задаци
* Слике
* Видео
* Квиз
* Њихов ауторски рад
(слике, видео, квиз)
*Интерактивни сад
ржај и слике
* Додатни садржаји
других аутора

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Наставник током целе школске године континуирано води евиденцију о напредовању, ангажовању,
постигнућима и активностима ученика на часовима.
ПЕТИ - ОСМИ РАЗРЕД
Оцењивањем ученика од петог до осмог разреда обухваћени су следећи елементи:
● Разумевање (писаног/слушаног садржаја)
● Говорне способности
● Способности писменог изражавања
● Језичке законитости – граматика

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

● Мерила за елемент„Говорне способности“:
Одличан 5 – ученик слободно и без оклевања изражава своје мисли, активан је у разговору, правилним
изговором течно изговара реченице и нема већих граматичких грешака.
Врло добар 4 - ученик говори правилно, али се изражава са мањим граматичким грешкама које не
утичу на разумевање смисла реченице; понекад користи реч или фразу која је неадекватна и погрешно
је изговора.
Добар 3 - ученик може да комуницира има скроман речник, смисао изреченог је понекад нејасан због
граматичких грешака и нетачног реда речи, али је разумљив. Ученик има делимичних тешкоћа у
читању, изговору и интонацији.
Довољан2 - ученик прави велике и честе грешке у разговору и изговору што отежава оно што жели да

каже; ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, а његов оскудан речник користи полако и
са пуно оклевања упркос великој помоћи наставника.
Недовољан 1 - ученик не уме самостално да се изражава, једва користи најосновнији вокабулар, има
потешкоћа у читању, изговору и интонацији. Није савладао ни најосновније граматичке структуре па
је смисо изреченог нејасан и неразумљив.

● Мерила за елемент „Способности писменог изражавања“:
Одличан 5 - ученик може у писаној форми да изрази своје мисли самостално и без већих граматичких
и правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке, има добру технику решавања
тестова и успешан је у томе.
Врло добар 4 - ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз понеке граматичке и
правописне грешке; готово редовно има све писане домаће задатке; има врло добар резултат на тесту
и проверама знања.
Добар 3 - ученик не може без помоћи даизрази своје мисли писаним путем и прави честе и
већеправописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке; углавном остварује просечан
резултат на тесту и проверама знања.
Довољан 2 - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне
правописне и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже минималан успех на
тествима и проверама знања.
Недовољан 1 - прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким облицима, не
ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова на тесту и проверама знања.
● Мерила за елемент „Језичке законитости-граматика“:
Одличан 5 - ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом
језичком контексту.
Врло добар 4 - ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне
грешке.
Добар 3 - ученик делимично примењује научена граматичка правила уз грешке.
Довољан 2- ученик препознаје граматичка правила и повремено их минимално примењује.
Недовољан 1-ученикне препознаје граматичка правила нити уме да их примењује.
Оцењивање ученика од петог до осмог разреда је бројчано и врши се:
1) Писаним путем
2) Усменим путем
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и ангажовања
ученика и његове самосталности у раду.

Ученици 5. разреда имају 1 писмени задатак у другом полугодишту, а од 6. до 8.разреда један писмени
задатак по полугодишту. Од 5. до 8. разреда ученици имају и најмање 1 писану проверу уз претходну
најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено проверавати .Распоред писаних провера
дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе и
на званичној интернет страни школе. Распоред може да се мења на предлог наставника, уз сагласност
одељењског већа. Писане провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се обављати без претходне
најаве и евидентирају се у педагошкој документацији наставника ради праћења постигнућа ученика.
1) Писане провере постигнућа се оцењују на основу скале која изражава однос између процента
тачниходговора и одговарајуће оцене:
•

86 - 100% оцена одличан (5)

•

70% - 85% оцена врло добар (4)

•

50% - 69% оцена добар (3)

•

33% - 49% оцена довољан (2)

•

до 32% оцена недовољан (1)

Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%.
2) Оцена добијена усменим путемсе формира на основу учениковог одговора или излагања према
следећој бројчаној скали:
Одличан (5) – Ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и
показује изузетно велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању.
Успешно користи све граматичке елементе и конструкције и уочава најчешће изузетке од правила. У
стању је дасамостално искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора
или наративног текста. Правилно и самостално изражајно чита. Ученик самостално остварује
комуникацију и размењује са саговорницима информације у вези са познатим темама, садржајима и
комуникативним функцијама. На матерњем и страном језику саопштава информацију добијену од 3.
лица у вези са познатим темама у конкретним комуникативним ситуацијама. У потпуности показује
способност примене језичких вештина и знања у новим ситуацијама.
Врло добар (4) – Ученик у великој мери разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе
и показује велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик
разуме једноставне фреквентне речи и изразе, а приликом изражавања користи једноставна језичка
средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама. У стању је да уз мању помоћ
наставника успешно искаже усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча садржај разговора или
наративног текста. У великој мери правилно и самостално изражајно чита. Ученик у великој мери
самостално остварује комуникацију и размењује са саговорницима информације у вези са познатим
темама, садржајима и комуникативним функцијама. У великој мери показује способност примене
језичких вештина и знања у новим ситуацијама.
Добар (3) – Ученик углавном разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе уз
делимичан степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању. Ученик разуме
углавном једноставније, фреквентније речи изразе, а приликом изражавања користи једноставније

језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама.Углавном правилно чита.
Делимично је у стању да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични доживљај, преприча
садржај разговора или наративног текста. Ученик у довољној мери остварује комуникацију и
размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и
комуникативним функцијама. Показује делимичну способност примене језичких вештина и знања у
новим ситуацијама и логичког повезивања појмова.
Довољан (2) –Ученик препознаје и разуме планом и програмом предвиђене основне, најфреквентније
појмове, речи и изразе уз мали степен самосталности приликом њихове примене у усменом
изражавању. Ученик разуме углавном најједноставније речи, кратке и једноставне поруке и упутства
и користи најједноставнија језичка средства и конструкције у датим комуникативним ситуацијама.
Чита делимично правилно и уз помоћ наставника. Ученик је у стању да искључиво уз помоћ
наставника искаже једноставну усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или
наративног текста и то на нивоу репродукције. Ученик у малој мери остварује комуникацију и
размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама, садржајима и
комуникативним функцијама.Језичке вештине и знања су на нивоу репродукције, уз повремену
минималну примену.
Недовољан (1) – Ученик не препознаје нити разуме планом и програмом предвиђене основне појмове,
речи и изразе, не уме да их репродукује нити примени у усменом изражавању. Ученикније самосталан
у раду и није у стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставнију усмену поруку, исприча лични
доживљај, садржај разговора или наративног текста. Ученик у недовољној мери остварује
комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим темама,
садржајима и комуникативним функцијама. Језичке вештине и знања нису ни на нивоу препознавања,
без способности репродукције и минималне примене.
3) Активност ученика прати се континуирано и вреднује током целе школске године. У активност
улази и редовност/благовременост/тачност израде и доношења домаћих задатака, као и редовно
доношење материјала потребног за рад на часу. Степен самосталности у раду, степен ангажовања,
иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође се вреднују
кроз активност.
Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета, најчешће у његову
корист.
Уколико ученик не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање, као ни жељу
за напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1).
Оцењивање/вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се у
складу са показаним степеном самосталности, активности и ангажовања као и сарадње са осталим
члановима групе, извођења закључака на основу прикупљених података и презентовања продукта
пројекта.
Оцењивање ученика по ИОП-у
Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању оцењује се у односу на остваривање циљева
и стандарда постигнућа у току савладавања индивидуалног образовног плана или у односу на
прилагођене стандарде постигнућа при чему севреднује и однос ученика према раду и постављеним
задацима/захтевима предмета у складу са његовим способностима.

Оцењивање ученика по ИОП-у 1 се врши на основу ангажовања и степена остварености постојећих
стандарда и очекиваних исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Оцењивање ученика по ИОП-у 2 се врши на основу ангажовања и степена остварености прилагођених
циљева и исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Вредновање је усмерено на подстицање ученика на активно учествовање у настави и ваннаставним
активностима, развијању његовог самопоуздања и осећаја напредовања.
При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, примењује се индивидуални приступ у сарадњи са
педагошко-психолошком службом школе.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА
Овај изборни предмет поред сазнајне, треба да развије и моралну и духовну димензију ученикове
личности. Избор се заснива на добровољности и афинитетима, садржаји се усвајају практиковањем и
осећањима, а исходи су усмерени на верску заједницу. Ипак, и овде постоје одређени нивои знања, а
то су битни појмови и начела, јерархија Цркве, догматски поредак, познавање Светог писма, савест
и обичајност, верски обреди што се све може вредновати.
Недовољне оцене међутим нема, мада уколико ученик није редовно долазио на наставу може бити
неоцењен. Све неведено треба да резултира описном оценом;
Верска настава („задовољава“, „добар“ и „истиче се“);
а) Оцену „задовољава“ добија ученик који редовно долази на часове, и показује минимум
жеље да упозна суштину верског учења.
б) Оцену „добар“ добија ученик који је упознао основу верског учења, смисао и значај
одређених ритуала и историју конкретне заједнице.
ц) Оцену „истиче се“ добија ученик који са радошћу приступа часовима, који усвојена
знања практикује и осећа. Такође се труди да живи као верник, те повремено са вероучитељом
одлази у верску заједницу.
Ако код ученика недостаје минимум интересовања за изабрани предмет, онда се поставља питање
његове доследности и одговорности, те се тражи законска могућност да се промени избор
предмета у наредном циклусу избора.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
- ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Грађанско васпитање обезбеђује сазнајну димензију, а развија и моралну димензију ученикове
личности. Избор грађанског васпитања се заснива на добровољности и афинитетима, садржаји се
усвајају практиковањем и осећањима, а исходи су усмерени на грађанску заједницу. Постоје одређени
нивои знања (битни појмови и начела, организациони поредак, савест, грађанске процедуре) који се
могу вредновати. Недовољне оцене нема, мада уколико ученик није редовно долазио на наставу може
бити неоцењен.
Грађанско васпитање се оцењује описном тростепеном скалом:
- „задовољава“;
- „добар“;
- „истиче се“.
Оцену „задовољава“ добија ученик који редовно долази на часове и показује минимум жеље за
учешћем у активностима и толеранцију према члановима групе.
Оцену „добар“ добија ученик који је заинтересован да напредује у наставним програмима и
развија афирмативан однос према групном раду.
Оцену „истиче се“ добија ученик који је креативан у заједничким програмима и ваннаставним
активностима и усваје грађанске навике и вредности.

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ
– СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Слободне наставне активности (у даљем тексту СНА), су део плана наставе и учења који школа
планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до
осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током
другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Ученици и
њихови родитељи се пре избора упознају са понуђеним програмима на часу одељенског старешине,
на родитељском састанку, путем сајта школе и др. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни,
а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех.
У току школске 2022/2023. године ученици су одабрали следеће слободне наставне активности:
•

•

•

•

5. разред
o Вежбањем до здравља
o Животне вештине
o Сачувајмо нашу планету
6. разред
o Вежбањем до здравља
o Чувари природе
o Цртање, сликање и вајање
7. разред
o Моја животна средина
o Уметност
o Домаћинство
8. разред
o Предузетништво
o Уметност
o Домаћинство

Слободне наставне активности се оцењује описном тростепеном скалом:
- „задовољава“;
- „добар“;
- „истиче се“.
Оцену „задовољава“ добија ученик који редовно долази на часове и показује минимум жеље за
учешћем у активностима и толеранцију према члановима групе.
Оцену „добар“ добија ученик који је заинтересован да напредује у наставним програмима и
развија афирмативан однос према групном раду.
Оцену „истиче се“ добија ученик који је креативан у заједничким програмима и ваннаставним
активностима и усваје грађанске навике и вредности.

