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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ОДЛИЧАН (5)
КЊИЖЕВНОСТ
-Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове
текстова) и потпуно самостално уме да парафразира и опише свој доживљај као и да
процени основни тон певања, приповедања или драмске радње и уме да повеже
књижевне термине и појмове обрађиване у претходним разредима са новим делима.
- Самостално уме да одреди књижевни род и врсту и да анализира елементе
композиције. Зна карактеристике народне и ауторске књижевности, зна разлику између
до сада обрађених књижевних родова и врста и уме самостално да их пронађе и
докаже у конкретном тексту.
- Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом
и писменом изражавању.
- Потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту.
Аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста,
повезује и примењује стечена знања на новим текстовима.Критички се осврће на
прочитани текст, има развијене способности да процењује, самосталан је и лако
долази до решења.
- Редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији.На часовима је увек
активан и учествује у анализи нових текстова, чита више од оног што је задато и
служи се осталим изворима знања.
ЈЕЗИК
- Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике и на
примерима показује да уме потпуно самостално да примени стечена знања и да
повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим садржајима
- Познаје до сада обрађена правописна правила и доследно их самостално
примењује у писаним радовима.
- Успешно пише по диктату и уме да самостално, тачним реченицама одговори на
питања (отвореног типа).
- У потпуности правилно наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита
наглас.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
- Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом и врло успешно
користи различите облике усменог изражавања, препричава са сажимањем и без
сажимања и описује.
- Показује логичну и емоционалну изражајност у свим облицима говорних вежби
(и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног дела).
- Писмени радови су садржајно разрађени, тачно написани, композицијски
утемељени, занимљиви, креативни и маштовити.
- Самостално проналази тражене информације у тексту. Потпуно успешно и
самостално саставља обрађене облике изражавања. Уме да драматизује краћи
текст.
ВРЛО ДОБАР (4)
КЊИЖЕВНОСТ
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-Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове
текстова) и готово (у потпуности) самостално уме да парафразира и опише свој
доживљајтекста, одреди основни тон певања, приповедања или драмске радње и
готово (у потпуности) уме да повеже књижевне термине и појмове обрађиване у
претходним разредима са новим делима.
- Самостално уме да одреди књижевни род и врсту и да анализира готово све
елементе композиције.
- Зна карактеристике народне и ауторске књижевности, зна разлике између до сада
обрађених књижевних родова и врста и уме самостално да их пронађе у конкретном
тексту.
- Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом
и писаном изражавању.
- Потпуно усваја књижевне термине и појмове и углавном их препознаје у тексту.
Аргументовано брани постављене тезе током интерпретације књижевног текста,
углавном самостално повезује и примењује стечена знања на новим текстовима.
Критички се осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује,
углавном је самосталан и долази до решења.
- Редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији.На часовима је активан и
учествује у анализи нових текстова, често чита више од оног што је задато и често се
служи осталим изворима знања.
ЈEЗИК
- Ученик готово у потпуности и са разумевањем усваја наставне садржаје из
граматике, на примерима показује да уме углавном без грешке да примени стечена
знања и углавном без грешке повеже граматичке појмове обрађене у претходним
разредима са новим садржајима.
- Зна правописна правила и доследно их самостално примењује у писаним
радовима. Успешно пише по диктату и уме да самостално, тачним реченицама
одговори на питања (отвореног типа).
- У потпуности правилно наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита
наглас.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
-Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, успешно користи
различите облике усменог изражавања, препричава са сажимањем и без сажимања и
описује, показује логичну и емоционалну изражајност у свим облицима говорних
вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног дела).
-Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски
утемељени.
-Самостално проналази тражене информације у тексту. Успешно и углавном
самостално саставља обрађене облике новинарског изражавања. Уме да драматизује
краћи текст.
ДОБАР (3)
КЊИЖЕВНОСТ
-Ученик чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и делимично
уме да парафразира и опише свој доживљај као и да уз помоћ наставника одреди
основни тон певања, приповедања или драмске радње.
-Уз помоћ наставника уме да повеже књижевне термине и појмове обрађиване у
претходним разредима са новим делима.
-Самостално уме да одреди књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте. Уз
подстицај одређује неке елементе композиције.
- Зна карактеристике народне и ауторске књижевности и зна разлику између до сада
обрађених књижевних врста.
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- Зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје
их у тексту.
-Делимично усваја књижевне термине и појмове и понекад учествује у
интерпретацији. У већини случајева чита домаћу лектиру и понекад учествује у
интерпретацији.
- На часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања.
ЈЕЗИК
- Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике, памти их и репродукује,
али греши у примени стечених знања као и у повезивању граматичких појмова
обрађених у претходним разредима са новим садржајима.
- Делимично зна правописна правила и делимично их примењује у писаним радовима.
Делимично успешно пише по диктату и уме да одговори на питања, али реченице нису
граматички и правописно тачне (питања отвореног типа).
- Понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
- Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, користи различите
облике усменог изражавања, препричава и описује уз помоћ наставника у свим
облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају
књижевног дела). Писмени радови су делимично садржајно разрађени, делимично
тачно написани, композицијски утемељени. Уз помоћ наставника проналази тражене
информације у тексту. Уз помоћ наставника саставља обрађене облике изражавања,
драматизује краћи текст.
ДОВОЉАН (2)
КЊИЖЕВНОСТ
-Ученик лоше чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова),
понекад делимично уме да опише свој доживљај и да уз помоћ наставника понекад
одреди основни тон певања, приповедања или драмске радње.
- Понекад уз помоћ уме да одреди књижевни род и стално тражи помоћ при
одређивању врсте.
-Уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције.
- Разликује народну од ауторске књижевности.
- Препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ.
- У већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији.
- На часовима је ретко активан.
ЈЕЗИК
- Ученик ретко уме да дефинише наставне садржаје из граматике, делимично их
памти и репродукује, не уме да примени стечена знања.
- Прави веће правописне и граматичке грешке. Потребна је стална помоћ наставника.
- Углавном греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
- Ретко успева да формулише говорну поруку, да каже одабране одломке или
књижевне текстове који се уче напамет, да препричава и описује и поред помоћи
наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о
доживљају књижевног дела).
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- Писмени радови су логички неповезани и садржајно сиромашни али у вези са
темом, имају доста већих павописних, граматичких и стилских грешака, али
поштује форму.
- Уз помоћ проналази тражене информације у тексту.
- Уз помоћ наставника саставља једноставније облике новинарског изражавања.

НЕДОВОЉАН (1)
КЊИЖЕВНОСТ
- Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз добру мотивацију и помоћ
не учествује у интерпретацији.
- Нема основна књижевнотеоријска знања а због лошег читања не разуме текст. Не
чита домаћу лектиру и не учествује у интерпретацији.
- На часовима је неактиван.
ЈЕЗИК
- Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке
категорије. Нема предзнања па тешко прати наставу, пасиван је и незаинтересован.
- Не прихвата помоћ ни савете наставника.
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
- Не успева да формулише говорну поруку, да интерпретира одабране одломке или
књижевне текстове који се уче напамет, да препричава и описује и поред помоћи
наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о
доживљају књижевног дела).
- Писмени радови нису самостално урађени, логички неповезани и садржајно
сиромашни и нису у вези са темом, не поштује павописну и граматичку норму.
- Тешко се изражава а техника читања не задовољава.

Бројчано оцењивање:
У току полугодишта ученик ће имати најмање четири оцене у складу са Правилником о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр.
34/2019, 59/2020 и 81/2020).
А) Критеријуми вредновања контролних задатака:
Контролни задаци (најављени, дужи од 15 минута) садрже питања из читања и
разумевања прочитаног, књижевности, граматике и правописа:
Структура задатака:
30% су задаци основног нивоа, 45% су задаци средњег и 25% напредног нивоа.
0% - 30% = недовољан (1)
31% - 50% = довољан (2)
51% - 69% = добар (3)
70% - 84% = врло добар (4)
85% - 100% = одличан (5)
Напомена: Наставник може да одступи од скале бодовања за 5-10% ако је то у циљу
објективне процене степена савладаности градива на нивоу одељења.
Б) Усмене провере знања
Оцењивање се врши континуирано, на сваком часу. Ученици чије знање наставник
проверава на часу усменим путем бирају се методом случајног одабира, према жељама
ученика да тог дана одговарају усменим путем или у договору са наставником.
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Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин (у складу је
са Правилницима о оцењивању у основној и средњој школи):
Одличан (5)
Ученик на постављено питање одговара самостално и показује висок ниво познавања
градива, одговара на питања наставника без помоћи наставника и самостално повезује
знања уводећи и појмове и појаве које се тичу других предмета или на начин који
показује висок степен развијености међупредметних компетенција.Успешно решава
задатке на свим нивоима постигнућа (почев од препознавања градива до примене
наученог на новим примерима).Успешно актуализује своја знања и повезује их са
стварним примерима из живота.
Врло добар (4)
Ученик самостално одговара на питања уз минималну помоћ и минималне погрешке,
добро познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављеног питања,
самостално одговара на потпитања наставника или уз малу помоћ наставника.Успешно
решава задатке на свим нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника.
Добар (3)
Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их
репродукује, уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши.Не
уочава узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима.Одговара
на питања основног нивоа и решава задатке које је наставник већ давао на
часу.Показује занимање и труди се, упркос свему.
Довољан (2)
Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне
појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима, наводити на тачна
решења и уз помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа.Отежано
повезује дате чињенице и често греши у примени знања.
Недовољан (1)
Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује
интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са„не знам“ и „дајте
ми један“, не жели усмено да одговара када на њега дође ред или када га наставник
прозове да одговара.
Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији ):
- писмене провере до петнаест минута;
- усмено одговарање, активност на часу;
- ангажовање (степен развијености ученичке компетенције);
- успешност у групном раду;
- израда плаката/паноа;
- семинарски радови;
- презентације
- учешће у пројектима, културним догађајима, на литерарним конкурсима,
такмичењима из књижевности и језика, и осталим активностима које подстичу љубав
према српском језику, култури и традицији.
- домаћи задаци, однос према раду.
а) Писмене провере до 15 минута
Писмена провера у трајању до 15 минута се не најављује и служи за процену напретка
ученика. Резултат се бележи у педагошку документацију и саопштава ученику.
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Наставник на основу неколико резултата петнаестоминутних вежби може извести
бројчану оцену, ако је то у интересу ученика.
б) Домаћи задаци и посебни (индивидуални) задаци:
Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао
ученику. Три ненаписана домаћа задатка вреднују се оценом недовољан (1).
Уколико ученик није понео домаћи задатак на час (није донео свеску, радну свеску,
презентацију, плакат, пано...) сматра се да га није урадио.
Уколико наставник утврди да је домаћи задатак писао неко други или је преписан са
интернета, сматра се да га ученик није урадио.
Уколико ученик на следећем часу покаже уредно написан домаћи задатак, наставник то
бележи у своју педагошку свеску, али се не брише минус или други знак да је задатак
неизвршен уколико ученик није заиста поправио свој однос према изради домаћих
задатака.
Уколико ученик добије посебан задатак у договору са наставником бира облик у којем
ће га представити и уколико је задатак урађен самостално, са разумевањем,
благовремено и потпуно, може бити оцењен оценом одличан (5).
Уколико је задатак површно урађен, преузет са интернета или нема критичког односа
према садржају, уколико ученик не познаје тему довољно да би самостално о њој
говорио, али је показао интересовање и урадио задатак, његов се одговор позитивно
оцењује као урађен, али не добија оцену, већ се позитиван одговор бележи у педагошку
свеску наставника.
в) Стална активност на часу оцењује се оценом одличан (5) или нижом јер су
одговори били непотпуни или нетачни, а активност присутна, уколико је ученик
сагласан.
г) Рад у групи:
Оцена за рад у групи иста је за све ученике, чланове групе, осим уколико наставник
није донео посебан начин вредновања групног рада, и бележи се у педагошкој свесци.
Знање стечено групним радом проверава се индивидуално и важи за целу тему, а не
само за посебне, радне задатке групе, и може се уписати у дневник рада.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу
ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка
оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу
ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су
дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и
поступка оцењивања.
НАПОМЕНА: Наведени критеријуми и елементи оцењивања односе се на наставне
садржаје обухваћене програмима рада од 5. до 8. разреда основне школе.
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
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.
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 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- 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 изгова рареченице 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
фразукоја је неадекватна и погрешно је изговора.
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.
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 свој
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оскудни 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 смисао изреченог нејасан и неразумљив.
Мерила за елемент Способности писменог изражавања:
Одличан 5- ученик може у писаној формида изрази своје мисли самостално и без већих
граматичких и правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке,
има 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 веће правописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке;
углавном остварује просечан резултат на тесту и проверама знања.
Довољан 2 - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и
озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже
минималан успех на тествима и проверама знања.
Недовољан 1- прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким
облицима, не ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова
на тесту и проверама знања.
Мерила за елемент 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
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Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и
ангажовања ученика и његове самосталности у раду.

Ученици 5-8. разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану
проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни
школе. Распоред може да се мења на предлог наставника, уз сагласност одељењског
већа. Писане провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се обављати без
претходне најаве и евидентирају се у педагошкој документацији наставника ради
праћења постигнућа ученика.
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
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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
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задатака, као и редовно доношење материјала потребног за рад на часу. Степен
самосталности у раду, степен ангажовања, иницијативе, начин остваривања сарадње у
процесу учења са другим ученицима такође се вреднују кроз активност.
Оцена из активности може бити од значаја и за општи успех ученика из предмета,
најчешће у његову корист.
Уколико ученик не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање,
као ни жељу за напредовањем, оцењује се оценом недовољан (1).
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.
Оцењивањеученика 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.
Вредновањеје 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.
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ИСТОРИЈА
Стручно веће историје и георафије, наставници историје
Постигнућа ученика од 5. до 8. разреда у оквиру предмета историје оцењују се
формативно и сумативно.
Формативно оцењивање подразумева: редовно праћење и процену напредовања у
остваривању прописаних исхода, стандарда постигнућа, односно ангажовања ученика
на сваком часу, мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, израду домаћих
задатака, израду задатака на самом часу. Води се у педагошкој свесци наставника, а из
овога проистиче и оцена за рад на часу.Формативно оцењивање садржи повратну
информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа ученика и
ангажовања у оквиру предмета као и препоруке за даље напредовање.
Критеријум је следећи: -Недовољан успех- ученик не записује, нема прибор, не ради
домаће задатке и уопште није активан на часу.
-Довољан успех- ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и домаћи
и ретко кад је активан на часу, али записује оно што се од њега очекује.
-Добар успех- ученик прати наставу, скоро увек доноси прибор и домаћи, активан је на
часу али не у континуитету;
-Врло добар успех- ученик се труди да редовно извршава своје обавезе, доноси прибор
и домаћи, активан је на часу.
-Одличан успех- ученик редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаће
задатке, изузетно је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу за
напредовањем и стицањем знања.
Сумативно оцењивање. У сумативно оцењивање спадају: 15-минутни контролни,
контролни задаци, активност на часу, усмено одговарање.
У циљу праћења напредовања ученика врши се иницијално процењивање. Резултат
иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље
праћење напредовања ученика.
Оцена из активности на часу изводи се на основу кратких тестова или усмених
одговора који се односе на садржаје са истог или претходног часа.
Елементи оцењивања ученичких постигнућа из наставног предмета историја су:
усвојеност садржаја, примена знања, активност и рад ученика на часу, израда
презентација, паноа и учешће у пројектима.
Ученик се оцењује на основу:
- усмене провере постигнућа,
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- 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-недовоља(1)
- Писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута обављају се без најаве, а
спроводе се ради утврђивања остварености циља једног или више часова и
савладаности дела реализованих програмских садржаја, односно остварености
операционализованих исхода. Оцена из писмене провере постигнућа у трајању од 15
минута се не уписује у дневник. Евидентира се у педагошкој документацији наставника
ради праћења постигнућа на крају програмске целине или на крају полугодишта.
Резултати писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута могу се узети у обзир
приликом утврђивања закључне оцене ученика, а у најбољем интересу ученика.
Усмена провера постигнућа ученика се обавља путем непосредног одговарања на часу,
уз поштовање критеријума за оцењивање.
Провера постигнућа ученика путем практичног рада се може урадити путем реферата,
израде ПП презентација, пројеката, паноа.
Оцењивање се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима рачунајући од
школског одобрених од стране министарства и то оценом 5(пет).
Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, 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
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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.
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ГЕОГРАФИЈА
Стручно веће за географију
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. Из више предвиђених
петнаестоминутних тестова уписује се једна оцена у дневник, ако је то у интересу
ученика.
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).
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БИОЛОГИЈА
Из предмета биологија, ученик се оцењује сумативно и формативно 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:
•
је у потпуности савладао градиво,
•
је сигуран и самосталан, брзо и логично закључује,
•
успешно повезује садржаје, уочава корелације с другим предметима,
•
зна применити знање у решавању проблемских задатака,
•
брзо, тачно, опширно, логички и аргументовано одговара на постављена питања,
•
самостално или у групи ради и презентује пројектне задатке,
•
је одговоран према раду, наставницима, ученицима, и животном окружењу.
Врло добар (4) добија ученик који:
•
има висок ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја,
•
спорије, али тачно, логично и углавном аргументовано одговара на постављена
питања, уз евентуално постављање подпитања,
•
поседује и успешно примењује стечена знања из биологије (уз мању помоћ
наставника и висок степен ангажовања ученика),
•
доноси закључке на већ наученим примерима,
•
се повремено укључује у тимски рад при изради пројектних задатака,
•
је одговоран према раду, наставницима, ученицима, и животном окружењу.
Добар (3) добија ученик који:
•
има просечан ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја,
•
полагано и углавном тачно одговара на постављена питања, уз помоћ
наставника,
•
углавном разуме наставне садржаје и делимично примењује стечена знања,
•
изводи закључке уз помоћ наставника,
•
је понекад и неспреман може изказати знање, способности и вештине из
биологије,
•
је одговоран према наставницима, ученицима, и животном окружењу.
Довољан (2) добија ученик који:
•
има задовољавајући ниво и обим знања (не разуме у потпуности наставне
садржаје и отежано примењује стечена знања),
•
делимично и површно одговара на постављена питања уз помоћ наставника,
•
уз знатну помоћ наставника на једноставан начин набраја и описује природне и
биолошке процесе,
•
код доношења закључака наилази на веће проблеме и несамостално доноси
закључке.
Недовољан (1) добија ученик који:
•
није достигао задовољавајући ниво и обим знања и разумевања програмских
садржаја,
•
не одговара на постављена питања и није усвојио кључне појмове,
•
не разуме наставне садржаје и не примењује знање из биологије и у
свакодневном животу,
•
уз велику помоћ наставника непотпуно и несувисло описује биолошке појаве и
процесе,
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•
•

не показује вољу за стицање биолошког знања,
погрешно уочава биолошке процесе те доноси нелогичне закључке без
разумевања.

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

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА И РАЗРЕДИМА
(на крају теме ученик би требало да ...)
5. РАЗРЕД

ТЕМА: ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА Разуме појам живог и истражује
особине живих бића по познатој процедури и води рачуна о безбедности током рада;
користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу
резултата;
ТЕМА: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
Идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића на услове животне
средине, укључујући и основне односе исхране и распрострањење; једноставним
цртежом прикаже биолошке објекте које посматра и истражује и означи кључне
детаље; користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и
приказу резултата;
ТЕМА: НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА Прикупља податке о варијабилности
организама унутар једне врсте, табеларно и графички их представља и изводи
једноставне закључке; разликује наследне особине и особине које су резултат деловања
средине, на моделима из свакодневног живота; поставља једноставне претпоставке,
огледом испитује утицај срединских фактора на ненаследне особине живих бића и
критички сагледава резултате; користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању,
обради података и приказу резултата;
ТЕМА: ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ Доводи у везу промене у спољашњој средини
(укључујући утицај човека) са губитком разноврсности живих бића на Земљи; прави
разлику између одговорног и неодговорног односа према живим бићима у
непосредном окружењу; предлаже акције бриге о биљкама и животињама у
непосредном окружењу, учествује у њима, сарађује са осталим учесницима и решава
конфликте на ненасилан начин; илуструје примерима деловање људи на животну
средину и схвата последице таквих дејстава; користи доступну ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и приказу резултата;
ТЕМА: ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ Идентификује елементе здравог начина живота и у
односу на њих уме да процени сопствене животне навике и избегава ризична
понашања; користи доступну ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и
приказу резултата;
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6. РАЗРЕД
ТЕМА: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
Упоређује грађу животиња, биљака и бактерија на нивоу ћелије и нивоу организма;
Повезује грађу и животне процесе на нивоу ћелије и нивоу организма; одређује положај
органа човека и њихову улогу; цртежом или моделом приказује основне елементе грађе
ћелије једноћелијских и вишећелијских организама; користи лабораторијски прибор и
школски микроскоп за израду и посматрање готових и самостално израђених
препарата; хумано поступа према организмима које истражује; користи ИКТ и другу
опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и графички
представи прикупљене податке и изведео дговарајуће закључке; разматра, у групи, шта
и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
Прави разлику између животне средине, станишта, популације, екосистема и еколошке
нише; разматра односе међу члановима једне популације, односе између различитих
популација, као и односе имеђу различитих популација на конкретним примерима;
Илуструје примерима међусобни утицај живихбића и узајамни однос са животном
средином; повезује узроке нарушавања животне средине са последицама по њу и
људско здравље и делује личним примером у циљу заштите животне средине; хумано
поступа према организмима које истражује; користи ИКТ и другу опрему у
истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и графички представи
прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи
и где та знања може да примени.
ТЕМА: НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
Истражује утицај средине на испољавање особина, поштујући принципе научног
метода; идентификује примере природне и вештачке селекције у окружењу и у задатом
тексту/илустрацији; повезује еволутивне промене са наследном варијабилношћу и
природном селекцијом; хумано поступа према организмима које истражује; користи
ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и
графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; разматра, у
групи, шта и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА
Групише организме према особинама које указују на заједничко порекло живота на
Земљи; одређује положај непознате врсте на „дрвету живота“, на основу познавања
општих карактеристика једноћелијских и вишећелијских организама; користи ИКТ и
другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и
графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; разматра, у
групи, шта и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
Прикупи податке о радовима научника који су допринели изучавању људског здравља
и изнесе својстав о значају њиховог истраживања; одржава личну хигијену и хигијену
животног простора у циљу спречавања инфекција; доведи у везу измењено понашање
људи са коришћењем психоактивних супстанци; збрине површинске озледе коже,
укаже прву помоћ у случају убода инсеката, сунчанице и топлотног удара и затражи
лекарску помоћ кад процени да је потребна; користи ИКТ и другу опрему у
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истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и графички представи
прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи
и где та знања може да примени.
7. РАЗРЕД
ТЕМА: НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
Прикупља и анализира податке о животним циклусима почевши од оплођења;
упоређује бесполно и полно размножавање; идентификује разлике између митозе и
мејозе на основну промене броја хромозома и њихове улоге у развићу и репродукцији;
одређује однос између гена и хромозома и основну улогу генетичког материјала у
ћелији; шематски прикаже наслеђивање пола и других особина према првом
Менделовом правилу; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и
приказу резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе
одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да
примени.
ТЕМА: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ
Одређује положај организма на дрвету живота на основуприкупљених и анализираних
информација о његовој грађи; упоређује организме на различитим позицијама на „дрву
живота“ према начину на који обављају животне процесе; користи микроскоп за
посматрање грађе гљива, биљних и животињскихткива; упоређује грађу животиња,
биљака и бактерија на нивоу ћелија и нивоу организма; повезује грађу и животне
процесе на нивоу ћелије и нивоу организма; одређује положај човекових органа и
њихову улогу; цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе ћелије
једноћелијских и вишећелијских организама; користи лабораторијски прибор и
школски микроскоп заизраду и посматрање препарата; хумано поступа према
организмима које истражуje. користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради
података и приказу резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и
изведе одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да
примени.
ТЕМА: ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА
Одређује положај организма на дрвету живота на основуприкупљених и анализираних
информација о његовој грађи; упоређује организме на различитим позицијама на
„дрвету живота“ према начину на који обављају животне процесе; користи микроскоп
за посматрање грађе гљива, биљних и животињскихткива; разврста организме према
задатим критеријумима применом дихотомих кључева; повеже принципе систематике
са филогенијом и еволуцијом на основу данашњих и изумрлих врста – фосила; користи
ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата; табеларно и
графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке; разматра, у
групи, шта и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
Идентификује основне односе у биоценози на задатим примерима;илуструје примерима
однос између еколошких фактора и ефеката природне селекције; упоређује прикупљене
податке о изабраној врсти и њеној бројности на различитим стаништима; повезује
утицај абиотичких чинилаца у одређеној животној области – биому са животним
формама које га насељавају;анализира разлику између сличности и сродности
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организама на примерима конвергенције и дивергенције; идентификује трофички ниво
организма у мрежи исхране; предложе акције заштите биодиверзитета и учествује у
њима; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу
резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће
закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
Анализира задати јеловник са аспекта уравнотежене и разноврсне исхране;
идентификује поремећаје исхране на основу типичних симптома (гојазност, анорексија,
булимија); планира време за рад, одмор и рекреацију; доведи у везу измењено
понашање људи са коришћењем психоактивних супстанци;аргументује предности
вакцинације; примењује поступке збрињавања лакших облика крварења; расправља о
различитости међу људима са аспекта генетичке варијабилности, толеранције и
прихватања различитости; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради
података и приказу резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и
изведе одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да
примени.
8. РАЗРЕД
ТЕМА: ЈЕДИНСТВО ГРАЂЕ И ФУНКЦИЈЕ КАО ОСНОВА ЖИВОТА
Повезује грађу ћелијских органела са њиховом улогом у метаболизму ћелије; повезује
однос површине и запремине ћелије и тела са начином обављања основних животних
функција; идентификује регулаторне механизме у одржавању хомеостазе; илуструје
примерима везу између физиолошких одговора живих бића и промена у спољашњој
средини; цртежом или моделом прикаже основне елементе грађе ћелије једноћелијских
и вишећелијских организама; користи лабораторијски прибор и школски микроскоп за
израду и посматрање препарата; хумано поступа према организмима које истражуje;
користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу резултата;
табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће закључке;
разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ
Одговорно се односи према свом здрављу; изражава критички став према медијским
садржајима који се баве здравим стиловима живота; повезује промене настале у
пубертету са деловањем хормона; идентификује поремећаје у раду органа и система
органа изазваних нездравим начином живота; користи лабораторијски прибор и
школски микроскоп за израду и посматрање препарата; хумано поступа према
организмима које истражуje; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради
података и приказу резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и
изведе одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да
примени.
ТЕМА: ПОРЕКЛО И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОТА
Доводи у везу промене животних услова са еволуцијом живота на планети; истражује
давно нестале екосистеме; повезује промене које се догађају у организму током
животног циклуса са активностима гена; повезује промене наследног материјала са
настанком нових врста путем природне селекције; установљава узрочно-последичну
везу између губитaка врста у екосистему и негативних последица у преносу супстанце
и енергије у мрежама исхране; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради
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података и приказу резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и
изведе одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да
примени.
ТЕМА: НАСЛЕЂИВАЊЕ И ЕВОЛУЦИЈА
Повезује промене које се догађају организму током животног циклуса са активностима
гена; повезује промене наследног материјала са настанком нових врста путем природне
селекције; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и приказу
резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе одговарајуће
закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да примени.
ТЕМА: ЖИВОТ У ЕКОСИСТЕМУ
Критички процењује последице људских делатности у односу на расположиве ресурсе
на Земљи; повезује утицај еколошких чинилаца са распоредом карактеристичних врста
које насељавају простор Србије; истражује присуство инвазивних врста у својој
околини и вероватне путеве насељавања; истражује разлоге губитка биодиверзитета на
локалном подручју; користи ИКТ и другу опрему у истраживању, обради података и
приказу резултата; табеларно и графички представи прикупљене податке и изведе
одговарајуће закључке; разматра, у групи, шта и како учи и где та знања може да
примени.
.
ШТА СЕ И КАКО ОЦЕЊУЈЕ
Иницијални тест - спроводи се на почетку школске године (прва недеља) и обухвата
задатке задате на три нивоа: основни (идеално урађено 80%), средњи (идеално урађено
50%) и напредни (идеално урађен 20%) на нивоу одељења. 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.
Која знања и вештине имају ученици на појединим нивоима постигнућа
На основном нивоу – ученик препознаје, именује и објашњава основна чињенична
знања о типичним, добро познатим биолошким феноменима и једноставним процесима.
Познаје основну, за општу културу важну, биолошку терминологију. Изводи
једноставна закључивања и уопштавања (на основу понуђених јасних одговора и/или
једноставног визуелног оквира), решава једноставне биолошке проблеме и проблемситуације са јасним захтевом, малим бројем корака у закључивању и очигледним
узрочно-последичним везама. У практичном раду уме да изведе једноставна
истраживања са јасно дефинисаном процедуром. Има функционална знања која су
важна за решавање свакодневних животних ситуација.
На средњем нивоу – ученик има сва знања и вештине са првог нивоа, а поред тога има
и низ нових компетенција. Познаје репрезентативне феномене и процесе у биологији.
Познаје и активно користи основну стручну терминологију. Способан је да уопштава и
повезује градиво када су односи јасно видљиви и по узору на познате моделе
закључивања. Разуме једноставна објашњења и активно их користи. Врши једноставна
предвиђања за типичне ситуације. Решава једноставне биолошке проблеме и проблемситуације (са неколико захтева, 2-3 корака у закључивању и једноставним узрочно22

последичним везама). У практичном раду уме да реализује прихватљиву процедуру
прикупљања, бележења и интерпретирања података, уз асистенцију и чврсто вођење.
Може, уз помоћ наставника, да постави једноставну хипотезу и осмисли једноставан
експеримент за њену проверу. Разуме значај проверавања у науци.
На напредном нивоу – ученик има све компетенције са претходна два нивоа, а поред
тога има и низ посебних знања и вештина. Познаје мање типичне феномене и процесе у
биологији. Познаје и активно користи биолошку стручну терминологију. Способан је
да уопштава, повезује и интерпретира градиво. Активно примењује и самостално
смишља сложенија објашњења (која захтевају увиђање мање очигледних веза између
појава, повезивање више фактора и познавање специфичних механизама). Решава
биолошке проблеме и проблем-ситуације са више захтева, више корака у закључивању
и сасложенијим сплетом узрочно-последичних веза. Врши сложенија предвиђања (на
основу вероватноће) и уме да провери њихову тачност. У практичном раду уме да
изведе истраживање које је сложено/квантитативно, са вишеструком каузалношћу и
исходима. Способан је да систематично прикупља, излаже и уопштава резултате
истраживања и разуме зашто је систематично стважна. Способан је за аналитичко и
синтетичко мишљење, уме да верификује хипотезу, познаје основе алгоритамског и
процесног размишљања и разуме значај проверљивости и критичности знања.
Способан је да успешно настави даље академско школовање.
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: Дискусија на часу, мапе појмова, проблемски задаци, есеји...
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...
Бодовање теста или петнаестоминутне контролне вежбе.
Постигнуће у тесту или петнаестоминутној контролној вежби се изражава у
процентима. За тест или петнаестоминутну контролну вежбу даје се оцена
пропорционално процентима. 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. Након три петнаестоминутне вежбе, узима се средња
вредност, и уколико је ученик задовољан својим постигнућем, оцена се уписује у
дневник. Петнаестоминутна контролна вежба се не најављује!
Постигнуће изражено у %
100 – 86
85 – 71
70 – 56
55 – 41
40 – 0

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

Пројекат – групни облик рада на одређену тему, а има за циљ: самостално
прикупљање и критички одабир информација; решавање проблема; доношење одлука;
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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.
Ученик се оцењује на основу:
- излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи,
графикони, табеле, постери...)
- писање есеја
- учешће у дебати и дискусији
- учешће на општинском, окружном или републичком такмичењу (пласман на
општинско, прва три места на општинском и окружном такмичењу и пласман на
републичко даје се оцена одличан (5))
- учешће на националним и међународним такмичењима
- учешће у различитим облицима групног рада
- збирка одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са програмом
биологије...
Домаћи задатак - наставник вреднује сваки домаћи задатак својим потписом. Пет
сакупљених потписа вреднују се оценом оценом за једну више од оне која треба да се
упише у дневник. Ученик сам одлучује да ли ће и када ће користити плусеве. Плусеви
се сакупљају целе године. Пет минуса за недонесене домаће повлачи оцену мање од оне
која треба бити унета у дневник
Рад на часу - подразумева ученикову пажњу, праћење (слушање наставника или
ученика док излажу), једном речју активно учествовање у наставном процесу. За
активност на часу ученик може добити плус који се касније сабира са плусевима за
домаћи задатак. Овде се могу добити и минусеви за непажњу и непраћење на часу који
се ткђ. сабирају са минусевима за домаћи задатак.
Сјајна идеја – добија онај ученик/ученица који у току часа, закључи, повеже, пронађе
решење за постављени проблем... покаже своју генијалност!
Вредности деје се одличан (5).
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, учествовање у секцији.
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.
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Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник,
добијене било којом техником провере знања. Као почетно полазиште код закључивања
оцене узима се у обзир аритметичка средина оцена из елемената оцењивања. Осим
аритметичке средине, у закључну оцену улазе све белешке праћења рада ученика.
То подразумева описно праћење ученика у наставничкој свесци (ученички портфолио)
као што су: различите способности ученика, марљивост и залагање, однос према раду,
однос према наставнику и осталим ученицима, школској имовини, животној средини у
окружењу школе, напредовање или назадовање у раду, уредност, интерес за предмет и
слично. Закључна оцена не мора произлазити из аритметичке средине уписаних оцена,
а нарочито ако је ученик показао напредак у другом полугодишту.
Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања
аритметичке средине на крају другог полугодишта.
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МАТЕМАТИКА
Ученик у току школске године може добити оцене на основу:
1. писмених провера знања - контролних вежби и писмених задатака,
2. усменог одговарања,
3. активности на часу,
4. домаћих задатака.
Елементи оцењивања су:
1. усвојеност образовних садржаја,
2. примена знања,
3. активност ученика.
Писмене провере знања, осим петнаестоминутних, се ученицима најављују и одржавају
по утврђеном распореду. Писмене провере, које трају 15 минута, не најављују се, а
наставник може након 2 до 3 такве провере да унесе оцену у дневник, као аритметичку
средину добијених, ако је то у интересу ученика
У току једног полугодишта ученик добија оцене из 4 писане провере (2 контролна
задатка + 2 писмена задатка). Ученик може добити оцену и на усменом одговарању и на
активност на часу. Закључна оцена се формира као аритметичка средина свих оцена
добијених током целе школске године.
Оцена 2: Препознаје основне математичке појмове и дефиниције, уме да их искаже.
Тврђења, правила и формуле препознаје. Решава једноставне задатке самостално.
Једноставне проблемске задатке и ситуације решава уз помоћ наставника. Примена
тврђења само у познатим ситуацијама.
Оцена 3: Познаје основне математичке појмове и дефиниције, уме да их искаже и
објасни. Тврђења, правила и формуле зна да искаже и објасни. Решава једноставне
задатке самостално и брзо. Сложеније задатке решава спорије. Учествује у дискусији.
Једноставне проблемске задатке и ситуације решава самостално. Примењује тврђења и
формуле самостално у познатим ситуацијама .
Оцена 4: Основне математичке појмове и дефиниције самостално излаже и објашњава.
Разуме их у потпуности и успоставља односе међу њима. Тврђења, правила и формуле
зна изрежи, објаснити, самостално наводи примере примене. Решава задатке
самостално, брзо и тачно.Сложене задатке самостално решава. Бира углавном добре
стратегије за решавање проблема. Примењује тврђења и теореме самостално. Активан
редовно.
Оцена 5: Основне математичке појмове самостално излаже и објашњава, по потреби и
својим речима обликује. Успоставља односе међу њима. Тврђења, теореме и формуле
зна изрећи, објаснити и поткрепити примерима. Решава задатке брзо и тачно, са
лакоћом. Самостално и успешно решава сложене задатке. При решавању сложених
проблемских ситуација комбинује познате стратегије и по потреби креира сопствене.
Бира математичке поступке који највише одговарају задатку и примењује их без
грешке. Знање примењује на нове, сложеније проблеме. Активан редовно.
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Када су y питању писмене провере знања, скала која изражава однос између процента
тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:
•
•
•
•
•

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

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

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:
•
•
•
•
•
•
•

писмених провера знања
контролних вежби;
усменог испитивања;
активности на часу;
домаћих задатака;
презентација;
семинарских радова …

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 одложе одговарање и то пре почетка
часа. Одлагање се не може искористити када наставник прозове ученика, већ искључиво пре.
Оцена се уписује у дневник. Ученици могу поправљати своје усмене одговоре.
Контролне вежбе
Контролне вежбе изводиће се према унапред утврђеном плану који ће бити истакнут на сајту
школе. Оцена се уписује у дневник.
У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе:
оцена проценат
образовни ниво
образовни ниво
1
0-29%
2
3
4
5

30%-49%
50%-69%
70%-85%
86%-100%

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, ако је то у интересу ученика.
Школска свеска
Наставник може да оцени радну свеску ученика на крају полугодишта/школске године.
Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, цртеже, додатне текстове...
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Критеријуми за вредновање групног рада
Групни рад
Елементи процене задатка са показатељима
Ниво постигнућа
Рад у групи
Познавање
Размена,
тематике
повезивање и
примена идеја
комплетно
Ученик сарађује са
Ученик поседује
Ученик размењује идеје
члановима групе,
знања, активно
са другима и примењује
уважава њихове
подстиче размену
идеје за решавање
потребе како би се
идеја и знања са
задатка.
задатак што
члановима групе и
успешније обавио.
уважава њихове идеје.
делимично
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.
ништа
Ученик је неуспешан Ученик омаловажава
Ученик не доприноси
кад ради у групи.
мишљење осталих
заједничком раду.
чланова у тиму.

Према Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - „Службени
гласник РС” број 34 од 17.маја 2019.
Врста, ниво и обим знања и ангажовање ученика оцењују се тако да оцену:
одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност трансформације знања и
примене у новим ситуацијама; лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи
закључке који се заснивају на подацима; решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у
потпуности критички рaсуђуje; показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен
активности и ангажовања.
врло добар (4) добија ученик који у великој мери показује способност примене знања и
лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; самостално изводи закључке који се заснивају на
подацима; решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери
критички рaсуђуje; показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.
добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе информација у
новим ситуацијама; у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe; већим делом
самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава
поједине проблеме; у довољној мери критички рaсуђуje; показује делимични степен активности
и ангажовања.
довољан (2) добија ученик који знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну
примену; у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку
наставника изводи закључке који се заснивају на подацима; понекад је самосталан у решавању
проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje; показује мањи степен активности и
ангажовања.
недовољан (1) добија ученик који знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не
показује способност репродукције и примене; не изводи закључке који се заснивају на
подацима; критички не рaсуђуje; не показује интересовање за учешће у активностима нити
ангажовање.
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• Закључна оцена утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу свих
појединачних оцена (*најмање четири оцене током полугодишта) које су унете у дневник од
почетка школске године.
Закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник,
добијене било којом техником провере знања.
Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке
средине на крају другог полугодишта.
Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из физике:
Оцена одличан (5)
- Ученик примењује знања, укључујући и методолошка, у сложеним и непознатим
ситуацијама;
Самостално и на креативан начин објашњава и критички разматра сложене
садржинске целине и информације; процењује вредност теорија, идеја и ставова;
Бира, повезује и вреднује различите врсте и изворе података
Формулише претпоставке, проверава их и аргументује решења, ставове и одлуке;
Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и
примењене поступке;
Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију и
начин презентације различитим контекстима;
- Самостално извршава сложене радне задатке поштујући стандардизовану процедуру,
захтеве безбедности и очувања околине, показује иницијативу и прилагођава извођење,
начин рада и средства новим ситуацијама;
Доприноси групном раду продукцијом идеја, иницира и организује поделу
задатака; уважава мишљења других чланова групе и помаже им у реализацији њихових
задатака, посебно у ситуацији „застоја” у групном раду; фокусиран је на заједнички
циљ групног рада и преузима одговорност за реализацију продуката у задатом
временском оквиру;
Утврђује приоритете и ризике и на основу тога планира и организује краткорочне
и дугорочне активности и одређује потребно време и ресурсе;
Континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу
учења, уважава препоруке за напредовање и реализује их.
Ученик репродукује градиво, разуме, надограђује стечена знања.
Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, решава и сложене
проблеме и задатке. Одлично познаје физичке појаве, изводи закључке на основу
физичких појава које је видео или замислио, повезује податке са графика и других
визуелизација, корелише стечена знања са садржајима других предмета.
Може преносити своја знања другима и сигурно и јасно излаже сопствене ставове
о проблематици.
Оцена врло добар (4)
Логички организује и самостално тумачи сложене садржинске целине и
информације;
Повезује садржаје и концепте из различитих области са ситуацијама из живота;
Пореди и разврстава различите врсте података према више критеријума
истовремено;
Заузима ставове на основу сопствених тумачења и аргумената;
Уме да анализира проблем, изврши избор одговарајуће процедуре и поступака у
решавању нових проблемских ситауција;
Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија и прилагођава комуникацију
задатим контекстима;
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Самостално извршава сложене радне задатке према стандардизованој процедури,
бира прибор и алате у складу са задатком и захтевима безбедности и очувања здравља и
околине;
Планира динамику рада, организује активности у групи, реализује сопствене
задатке имајући на уму планиране заједничке продукте групног рада;
Планира и организује краткорочне и дугорочне активности, утврђује приоритете и
одређује потребно време и ресурсе;
Континуирано показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава
препоруке за напредовање и углавном их реализује.
У стању је да надогради стечена знања. Садржај образлаже самостално, користи
задате примере и самостално решава проблеме и задатке. Познаје ознаке физичких
величина, повезује задате податке, ретко не може да реши сложене проблеме и задатке,
није самосталан у решавању најтежих задатака.
Приликом израде рачунских задатака сналази се и решава и задатке који су сасвим
нови, уз повезивање свих стечених знања из свих школских предмета., коришћењем већ
виђених и решених задатака.
Оцена добар (3)
- Разуме и самостално објашњава основне појмове и везе између њих;
- Разврстава различите врсте података у основне категорије према задатом
критеријуму;
- Уме да формулише своје ставове, процене и одлуке и објасни начин како је дошао
до њих;
- Бира и примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању проблемских
ситуација у познатом контексту;
- Уме јасно да искаже одређени садржај у складу са захтевом и на одговарајући
начин (усмено, писмено, графички, практично, и др.), укључујући коришћење
информационих технологија;
- Самостално извршава рутинске радне задатке према стандардизованој процедури,
користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања здравља и
околине;
- Извршава додељене задатке у складу с циљевима, очекиваним продуктима и
планираном динамиком рада у групи; уважава чланове тима и различитост идеја;
- Планира и организује краткорочне активности и одређује потребно време и
ресурсе;
- Показује заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за
напредовање и делимично их реализује.
- Ученик репродукује и разуме основне физичке појмове, разуме садржај, али је
површан у његовој примени.
- Садржај може образложити користећи задате примере, али уз интервенцију
наставника.
- Познаје основне физичке формуле, самостално решава задатке средње тежине, и
проблеме.
- Уме да реши рачунске задатке који су слични задацима рађеним на редовној
настави.
- Понекад греши приликом самосталног решавања сложених проблема или задатака.
- Повезује податке приказане графицима, сликама или таблицама и интерпретира их
самостално.
- Јасно излаже садржаје али је нејасан у аргументацији.
Оцена довољан (2)
-

Познаје и разуме кључне појмове и информације и повезује их на основу задатог
критеријума;
Усвојио је одговарајућу терминологију;
Закључује директно на основу поређења и аналогије са конкретним примером;
Способан је да се определи и искаже став;
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-

-

-

Примењује одговарајуће поступке и процедуре у решавању једноставних
проблемских ситуација у познатом контексту;
Уме јасно да искаже појединости у оквиру одређеног садржаја, држећи се основног
захтева и на одговарајући начин (усмено, писмено, графички, практично, и др.),
укључујући и коришћење информационих технологија;
Уз инструкције извршава рутинске радне задатке према стандардизованој
процедури, користећи прибор и алате у складу са захтевима безбедности и очувања
здравља и околине;
Извршава додељене задатке искључиво на захтев и уз подршку осталих чланова
групе; уважава чланове тима и различитост идеја;
Планира и организује краткорочне активности на основу задатих услова и ресурса;
Повремено показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за
напредовање реализује уз стално праћење.
Ученик репродукује и препознаје основне појмове: pазуме садржај, али не зна да га
примени ни образложи на непознатим задацима.
Познаје основне физичке формуле, али често греши приликом самосталног
решавања чак и једноставних проблема и задатака.
Препознаје податке приказане графицима, сликама или у табелама али их не може у
потпуности самостално интерпретирати, већ му је потребна помоћ наставника.
Аргументује површно и несигурно па је нејасан и у излагању градива.

Оцена недовољан (1)
- Ученик који не испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује
заинтересованост за сопствени процес учења, нити напредак.
- Ученик не препознаје основне физичке појмове, или их само може набројати.
- Не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника и није у стању
самостално да га репродукује.
- Не може самостално да решава најпростије рачунске задатке.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет
ИСКАЗИ СТАНДАРДА
1.

МЕХАНИКА

Основни ниво
ФИ.1.1.1. Ученик/ученица зна појмове: мировање, кретање, правац и смер кретања,
путања, пут, време, брзина, убрзање; разликује врсте кретања према облику путање и
промени брзине; зна основне карактеристике равномерног и променљивог кретања; уме
да израчуна средњу брзину, пређени пут и протекло време ако су му познате друге две
величине.
ФИ.1.1.2. Ученик/ученица познаје смисао Њутнових закона механике и разуме да је
сила узрок промене брзине и деформације тела; зна како на тело делују гравитациона
сила и сила трења и препознаје појаву инерције у примерима из свакодневног живота;
разликује појмове масе, тежине и силе Земљине теже.
ФИ.1.1.3. Ученик/ученица разуме појам притиска и зна од чега он зависи код чврстих
тела, утечнос а 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
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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
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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.
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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:
- писмених провера знања – контролних вежби;
- усменог испитивања;
- активности на часу;
- домаћих задатака;
- презентација;
- семинарских радова …
Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују
ученицима и одржавају према унапред утврђеном распореду.
Број контролних вежби у току школске године зависи од недељног фонда часова
наставног предмета.
Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате
петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене
су неопходне најмање три такве провере (изводи се утврђивањем аритметичке средине
оцена). Оцена се уписује ако је то у интересу ученика
Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање
критеријума за оцењивање или кроз прикупљање више одговора на комплекснија
питања или задатке или путем реферата и пројекта, уколико за дати разред и дату
школску годину буду планирани.
Писмено испитивање се обавља путем контролних задатака и тестова. Писмене
провере знања у трајању од 45 минута се најављују, а 15 – то минутне провере знања се
не морају најављивати. Током наставне године, ученичка знања ће се из наставног
предмета Хемија на овај начин проверавати по утврђеном распореду за сваку школску
годину, уз обавештавање ученика и истицање на сајту школе. За контролне задатке
бројчана оцена ученичких знања доноси се на основу скале изражене у процентима, у
складу са препорукама за оцењивање:

постигнуће на петнаестоминутном тесту

оцена

71 % - 100 %
31 % - 70 %

успешан
задовoљава
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0 % - 30 %
постигнуће на контролном задатку
100 % - 86 %
85 % - 70 %
69 % - 51 %
50 % - 30 %
29 % - 0 %

незадовољавa
оцена
5
4
3
2
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 оставрености прилагођених циљева и исхода, који су
дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и
поступка оцењивања.
Закључна оцена ученика изводи се на основу аритметичке средине свих оцена у току
полугодишта/школске године.
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).
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Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у
свакој области.
1. Област ОПШТА ХЕМИЈА
ХЕ.1.1.1. да прави разлику између елемената, једињења и смеша из свакодневног
живота, на основу њихове сложености
ХЕ.1.1.2. o практичној примени елемената, једињења и смеша из сопственог окружења,
на основу њихових својстава
ХЕ.1.1.3. на основу којих својстава супстанце могу да се разликују, којим врстама
промена супстанце подлежу, као и да се при променама укупна маса супстанци не мења
ХЕ.1.1.4. да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона, и те честице
међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе
ХЕ.1.1.5. тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским
једињењима
ХЕ.1.1.6. квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских
формула најважнијих представника класа неорганских и органских једињења, и
квалитативно значење хемијских једначина реакција оксидације
ХЕ.1.1.7. шта су раствори, како настају и примере раствора у свакодневном животу
ХЕ.1.1.8. значење следећих термина: супстанца, смеша, раствор, растварање, елемент,
једињење, атом, молекул, јон, ковалентна веза, јонска веза, оксидација, оксид,
киселина, база, со, индикатор
ХЕ.1.1.9. загрева супстанцу на безбедан начин
ХЕ.1.1.10. измери масу, запремину и температуру супстанце
ХЕ.1.1.11. састави апаратуру и изведе поступак цеђења
ХЕ.1.1.12. у једноставним огледима испита својства супстанци (агрегатно стање, мирис,
боју, магнетна својства, растворљивост), као и да та својства опише
2. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.1.2.1. основна физичка и хемијска својства неметала и метала (агрегатно стање,
проводљивост топлоте и електрицитета и реакцију са кисеоником)
ХЕ.1.2.2. везу између својстава неметала и метала и њихове практичне примене
ХЕ.1.2.3. да препозна метале (Na, Mg, Al, Fe, Zn, Cu, Pb, Ag, Au) на основу њихових
физичких и хемијских својстава
ХЕ.1.2.4. да на основу формуле именује основне класе неорганских једињења
ХЕ.1.2.5. примере оксида, киселина, база и соли у свакодневном животу као и
практичну примену ових једињења
ХЕ.1.2.6. основна физичка и хемијска својства оксида, киселина, база и соли
ХЕ.1.2.7. утврди основна физичка својства оксида (агрегатно стање, боја, мирис)
ХЕ.1.2.8. докаже кисело-базна својства супстанци помоћу индикатора
ХЕ.1.2.9. испита растворљивост соли
ХЕ.1.2.10. безбедно рукује супстанцама, посуђем и прибором
1. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.1.3.1. формуле, називе и функционалне групе најважнијих угљоводоника, алкохола,
карбонилних једињења, карбоксилних киселина и естара
ХЕ.1.3.2. основна физичка и хемијска својства угљоводоника, алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних киселина и естара
ХЕ.1.3.3. практични значај угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара у свакодневном животу
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2. Област БИОХЕМИЈА
ХЕ.1.4.1. да наведе физичка својства (агрегатно стање и растворљивост) масти и уља,
угљених хидрата, протеина
ХЕ.1.4.2. примере и заступљеност масти и уља, угљених хидрата и протеина у
намирницама
3. Област ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХЕ.1.5.1. значај безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног
складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на средњем нивоу у
свакој области.
1. Област ОПШТА ХЕМИЈА
ХЕ.2.1.1. како тип хемијске везе одређује својства супстанци (температуре топљења и
кључања, као и растворљивост супстанци)
ХЕ.2.1.2. значење термина: материја, хомогена смеша, хетерогена смеша, анализа и
синтеза, неутрализација, супституција, адиција, анхидрид, изомер, изотоп
ХЕ.2.1.3. шта је засићен, незасићен и презасићен раствор
ХЕ.2.1.4. да саставља формуле најважнијих представника класа неорганских и
органских једињења, и једначине хемијских реакција неутрализације и супституције
ХЕ.2.1.5. изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце
(повећањем температуре растварача, уситњавањем супстанце, мешањем)
ХЕ.2.1.6. промени концентрацију раствора додавањем растворене супстанце или
растварача (разблаживање и концентровање)
ХЕ.2.1.7. у огледима испитује својства супстанци и податке о супстанцама приказује
табеларно или шематски
ХЕ.2.1.8. израчуна процентни састав једињења на основу формуле и масу реактаната и
производа на основу хемијске једначине, то јест да покаже на основу израчунавања да
се укупна маса супстанци не мења при хемијским реакцијама
ХЕ.2.1.9. израчуна масу растворене супстанце и растварача, на основу процентног
састава раствора и обрнуто
ХЕ.2.1.10. направи раствор одређеног процентног састава
1. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.2.2.1. на основу назива оксида, киселина, база и соли састави формулу ових
супстанци
ХЕ.2.2.2. пише једначине хемијских реакција синтезе и анализе бинарних једињења
ХЕ.2.2.3. експерименталним путем испита растворљивост и хемијску реакцију оксида
са водом
ХЕ.2.2.4. испита најважнија хемијска својства киселина (реакција са карбонатима и
металима)
2. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.2.3.1. пише једначине хемијских реакција сагоревања угљоводоника и алкохола
3. Област БИОХЕМИЈА
ХЕ.2.4.1. најважније улогe масти и уља, угљених хидрата и протеина у живим
организмима
Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на напредном нивоу у
свакој области.
1. Област ОПШТА ХЕМИЈА
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ХЕ.3.1.1. разлику између чистих супстанци (елемената и једињења) и смеша, на основу
врста честица које их изграђују
ХЕ.3.1.2. како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима
ХЕ.3.1.3. да су својства супстанци и промене којима подлежу условљене разликама на
нивоу честица
ХЕ.3.1.4. структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и
како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона
ХЕ.3.1.5. зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача
ХЕ.3.1.6. значење следећих термина: естерификација, сапонификација
ХЕ.3.1.7. на основу својстава састојака смеше да изабере и изведе одговарајући
поступак за њихово раздвајање
ХЕ.3.1.8. да осмисли експериментални поступак према задатом циљу/проблему/питању
за истраживање, да бележи и приказује резултате табеларно и графички, формулише
објашњење/а и изведе закључак/е
ХЕ.3.1.9. да израчуна процентуалну заступљеност неке супстанце у смеши, да изводи
стехиометријска израчунавања која обухватају реактант у вишку и однос масе и
количине супстанце
1. Област НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.3.2.1. да су физичка и хемијска својства метала и неметала одређена структуром
њихових атома/молекула
ХЕ.3.2.2. хемијска својства оксида (реакције са водом, киселинама, хидроксидима)
ХЕ.3.2.3. да општа својства киселина зависе од њихове структуре (реакција са
хидроксидима, металима, карбонатима, бикарбонатима и базним оксидима)
ХЕ.3.2.4. да општа својства база зависе од њихове структуре (реакције са киселинама и
са киселим оксидима)
ХЕ.3.2.5. да физичка и хемијска својства соли зависе од њихове структуре
ХЕ.3.2.6. изведе реакцију неутрализације
2. Област ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ХЕ.3.3.1. хемијске реакције угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара
ХЕ.3.3.2. видове практичне примене угљоводоника, алкохола, карбонилних једињења,
карбоксилних киселина и естара на основу својстава која имају
ХЕ.3.3.3. пише једначине хемијских реакција угљоводоника, алкохола, карбонилних
једињења, карбоксилних киселина и естара
3. Област БИОХЕМИЈА
ХЕ.3.4.1. основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине
ХЕ.3.4.2. основна хемијска својства масти и уља (сапонификацију и хидролизу),
угљених хидрата и протеина
ЕКСПЕРИМЕНТ (Заједничка област за предмете природних наука: Биологију, Физику
и Хемију)
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на основном нивоу ученик/ученица на основном нивоу уме
да:
ХЕ.1.6.1. безбедно рукује основном опремом за експериментални рад и супстанцама
ХЕ.1.6.2. изведе експеримент према датом упутству
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на средњем нивоу ученик/ученица на средњем нивоу уме
да:
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ХЕ.2.6.1. прикупи податке посматрањем и мерењем, и да при том користи одговарајуће
инструменте
ХЕ.2.6.2. табеларно и графички прикаже резултате посматрања или мерења
ХЕ.2.6.3. изводи једноставна уопштавања и систематизацију резултата
У области ЕКСПЕРИМЕНТ на напредном нивоу ученик/ученица на напредном нивоу
уме да:
ХЕ.3.6.1. препозна питање/проблем које се може експериментално истражити
ХЕ.3.6.2. постави хипотезе
ХЕ.3.6.3. планира и изведе експеримент за тестирање хипотезе
ХЕ.3.6.4. донесе релевантан закључак на основу резултата добијених у
експерименталном раду Критеријуми оцењивања за основну школу
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Елементи оцењивања из предмета Информатика и рачунарство су:
-

усвојеност образовних садржаја;
примена знања;
активност ученика.

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:
-

практичног рада;
активности на часу;
домаћих задатака;
пројектних задатака;
усменог испитивања;
вредновања успеха на различитим нивоима такмичења.

Ученик у сваком полугодишту добија по 2 оцене:
провера знања кроз практичан рад/тест
оцену за активност на часу и однос према наставном процесу и предмету (оцена
се формира на основу ангажовања ученика за време часа, усмених одговора,
практичног рада, петнаестоминутних провера знања и израде домаћих задатака у
предвиђеном року).
Ученик може имати и додатну, трећу оцену, за пројектни задатак, уколико је то
предвиђено планом и програмом у току полугодишта.
-

Остваривање исхода у самосталном раду, као и однос према раду, залагање и активност
ученика:
1) ученик који у потпуности усвојио основна, проширена и продубљена знања и
вештине, уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, самостално
закључује, критички расуђује, самостално извршава додељене задатке и
примењује стечена знања и вештине из области Информатике и рачунарства
(Информационо-комуникационе
технологије,
Дигитална
писменост,
Рачунарство) - добија оцену одличан (5);
2) ученик који у потпуности усвојио основна знања 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 извршава додељене задатке и примењује стечена знања и вештине из
области Информатике и рачунарства (Информационо-комуникационе
технологије, Дигитална писменост, Рачунарство) - добија оцену врлодобар (4);
3) ученик који је у целини усвојио основна знања и вештине, и половину
проширених знања и вештина, а уз помоћ наставника уочава битно, извршава
додељене задатке и примењује стечена знања и вештине из области
Информатике и рачунарства (Информационо-комуникационе технологије,
Дигитална писменост, Рачунарство) - добија оцену добар (3);
4) ученик који је усвојио основна знања и вештине а испољава потешкоће у
анализи чињеница, података, њиховом уопштавању и закључивању, уз велику
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помоћ наставника извршава додељене задатке и примењује стечена знања и
вештине из области Информатике и рачунарства (Информационокомуникационе технологије, Дигитална писменост, Рачунарство) - добија оцену
довољан (2);
5) ученик који ни уз помоћ наставника није савладао основна знања и вештине,
добија оцену недовољан (1).

Скала за оцењивање практичног рада/теста:
Оцена
Недовољан (1)
Довољан (2)
Добар (3)
Врло добар (4)
Одличан (5)

Опис оцене – проценат (бодови)
0-30%
31-44%
45-64%
65-84%
85-100%

Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате
петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску. Писмене провере
знања у трајању од 45 минута се најављују.
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.
Закључна оцена ученика изводи се на основу аритметичке средине свих оцена у току
полугодишта/школске године.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних
Планом и програмом наставе и у чења предмета. Општим стандардима постигнућа –
образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

Презентација

Графички рад

*

*

*

Заинтересованост

Тест

*

Показивање
иницијативе

Домаћи задатак

*

Комуникација у
тиму

Практичан рад

*

у тиму

Активност на
часу

*

Сарадња

Усмено излагање

НАЧИНИ ПРАЋЕЊА НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА ТОКОМ ГОДИНЕ

*

*

*

*

( * 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 и примењене
поступке;
- континуирано показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења,
уважава препоруке за напредовање и реализује их.
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 вештина у новим ситуацијама уз постицај
-коришћење различитих извора знања уз постицај
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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 залагање наставника

б) Тест се вреднује кроз проценте:

Оцена

Опис оцене – проценат (бодови)

Одличан (5)

85-100 %

Врло добар (4)

71-84 %

Добар (3)

55-70 %

Довољан (2)

31-55 %

Недовољан (1)

0-30 %
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Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате
петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску. Писмене провере
знања у трајању од 45 минута се најављују.
в) Раду 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 поштује 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.
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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.
г) Презентација/Презентовање рада

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

Број бодова

Презентација је добро видљива и јасна

5

Количина текста у презентацији се уклапа у стандарде добре
презентације

5

Одабир слика и графикона је у складу са презентацијом

5

Дизајн

5

Мултимедијалност

5

Интерактивност

5

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

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

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

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. Закључна оцена ученика изводи се на основу аритметичке
средине свих оцена у току полугодишта/школске године.

46

ЛИКОВНА КУЛТУРА
Сврха и принципи оцењивања
Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:
1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним
критеријумима оцењивања;
2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и
напредовање ученика);
3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода
и техника оцењивања како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;
4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању
ученика о њиховој ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;
5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;
6) уважавање индивидуалних разлика.
Предмет и врсте оцењивања
Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достизању
исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у развијању компетенција у току
школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.
Формативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте редовно и планско
прикупљање релевантних података о напредовању ученика, постизању прописаних
исхода и циљева и постигнутом степену развоја компетенција ученика.
Сумативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте вредновање постигнућа
ученика на крају програмске целине, модула или за класификациони период из
предмета и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане
и уносе се у дневник рада, а могу бити унете и у педагошку документацију.
Оцена
Оценом се изражава:
1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа,
достизање исхода и степена развијености компетенција у току савладавања програма
предмета;
2) ангажовање ученика у настави;
3) напредовање у односу на претходни период;
4) препорука за даље напредовање ученика.
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1).
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Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према
ваннаставним активностима или непримереног понашања у школи.
Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира
у складу с критеријумима оцењивања и прилагођава потребама и развојним
специфичностима ученика. Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих
оцена од почетка школске године и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања
ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника. Закључну
оцену из предмета утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника.
Закључна оцена за успех из предмета може изузетно да буде и највећа појединачна
оцена уписана у дневник, добијена било којом техником провере постигнућа.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих
појединачних оцена мања од 1,50.
Обавештавање о оцењивању
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести
ученика о прописаним циљевима, стандардима постигнућа и исходима учења.
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о
критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу
појединачних оцена закључној оцени.
Евиденција о успеху ученика
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима
ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у дневнику рада
и својој педагошкој документацији. Под педагошком документацијом, у смислу овог
правилника, сматра се писана или електронска документација наставника која садржи:
личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим
препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и
његово напредовање. Подаци унети у педагошку документацију могу бити коришћени
за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору или жалби на
оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе.
Владање ученика
- На часу се редовно прати понашање свих ученика;
- За мање ометање часа наставник опомиње ученика;
- Наставник уноси у еС дневник запажање о владању ученика само у случају
непримереног понашања или нереаговања на опомене;
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- Наставник редовно обавештава разредног старешину о владању ученика, а по потреби
и стручну службу (педагог, психолог).
Информисање родитеља и ученика о учењу и понашању:
- Ученици на часовима усмено добијају повратну информацију о напредовању и учењу;
- Родитељи ће добити повратну информацију о активности ученика у виду коментара у
еС дневнику.
Основне напомене
- Да би ученици успешно пратили час ликовне културе потребно је да свако од њих
поседује уџбеник, блок, свеску, прибор за цртање, сликање, вајање
КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЦЕЊИВАЊЕ НАПРЕДОВАЊА И
ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА СУ:
• Однос према раду(припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и
алатке;одржава прибор и радни простор<, потписује радова, чува радове у
мапи(блок)
• Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже;
истрајан је у раду, труди се, преузима одговорност; поштује себе и своје радове;
учи на грешкама, спреман је да испроба своје способности у новим
активностима...)
• Однос према другима (довршава рад у договореном року, поштује договорена
правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу културу,
радове,начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања..)
• Разумевање (разуме задатак; разуме процес, разуме концепт, разуме визуелне
информације...)
• Повезивање (повезује и пореди познате и и нове информације, људе, места,
догађаје, феномене, дела, идеје...)
• Оригиналност (оргиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на
своје претходне радове...)
• Организација композиције (у складу са својом идејом примењује одговарајуће
принципе компоновања, знања о простору, перспективи, пропорцијама, смеру,
правцу...)
• Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно
образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...)
• Употреба техника и средстава (бира одговарајућу технику у односу на идеју;
примењује одговарајући процес, бира одговарајућу подлогу – материјал;
истражује могућности технике и материјала; користи дигиталну технологију као
помоћно средство у раду; обликује рад у одабраном апликативном програму)
Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и
циљевима задатка

НАЧИН ПРАЋЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

- припрема за час
- домаћи рад
- активност ученика
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- напредовање
- ангажовање
- израда паноа, плаката, презентација
- групни рад, рад у пару
Време:
- у току школске године
СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

- усмена провера
- практичан рад (вајарски ,сликарски, графички и радови примењене уметности)
Време:
- на крају наставне области
- на крају класификационог периода
- у току школске године

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

Критеријуми
оцењивања
- ученик је
припремљен је
час;
-одговорно

Поступак
-свакодневно
бележење на часу
у свеску
евиденције

Инструменти
оцењивања
-чек листе,
педагошка
свеска
наставника

Време
-свакодневно
бележење
током године
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Однос према
себи

Однос према
другима

користи
материја,
прибор и
алатке;
-одржава
прибор и радни
простор

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

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

Ове активности,
наставник бележи
у облику плусева у
свесци/еДневнику, три
плуса или три
смајлића доносе
ученику петицу.

-чек листе,
педагошка
свеска
наставника

-свакодневно
бележење
током године

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

- групни рад
(посматрање
наставника,
излагање група,
процена осталих
ученика)
-рад у пару
(посматрање
наставника,
излагање парова,
процена осталих
ученика)
Рад у пару
(посматрање
-ученик који не
поштује правила
понашања на часу
добија минус у

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

-свакодневно
бележење
током
године,
-након
завршеног
сваког рада,
-по потреби у
току године
када се ради
групни рад
или рад у
пару
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наставникову
свеску, а више
минуса негативно
утиче на
целокупну оцену
ученика.
-приликом обраде
новог градива или
практичног
задатка

Разумевање

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

-чек листе,
педагошка
свеска
наставника,
Дневник
образовноваспитног рада

Повезивање

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

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

-чек листе,
педагошка
свеска
наставника,
Дневник
образовноваспитног рада

Оригиналност

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

-педагошка
свеска
наставника,
Дневник
образовноваспитног рада

Организација
композиције

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

Вербално
изражавање

-учтиво
комуницира,
-

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

-свакодневно
бележење
током
године,
-након
завршеног
сваког рада,
-након
естетске
анализе
радова
-свакодневно
бележење
током
године,
-након
завршеног
сваког рада,
-након
естетске
анализе
радова
током
године,
минимум 2
пута у току
полугодишта

-педагошка
свеска
наставника,
Дневник
образовноваспитног рада

током године

-педагошка
свеска
наставника,

током године
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аргументовано
образлаже свој
рад и радове
других..)
Употреба
одговарајуће
технике

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

Дневник
образовноваспитног рада

-израда
практичних
радова/вежби

-педагошка
свеска
наставника,
Дневник
образовноваспитног рада

током године

Вредновање ученика са тешкоћама у развоју
Елементи вредновања:
а) Однос прем раду
б) Праћење постављених задатака
в) Уважавање других ученика и наставника, праћење правила понашања на часу,
доношење прибора за рад.
Оцењивање се врши према Правилнику о оцењивању.
Оцењивање практичног рада
Оцењивање се врши бројчано и дели се према ликовним подручјима рада: цртање,
сликање,тродимензионално обликовање, графичко обликовање и разумевање основних
ликовних односа унутар ликовно-уметничких дела и ликовног рада ученика.
Оцењује се бројчано оценама: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2),
недовољан (1).
Елементи вредновања ликовног рада:
а) Оригиналност
б) Праћење ликовног задатка
в) Техничка реализација задатка
Ученик/ученица ће за следећа постигнућа бити оцењен/а оценом:
ОДЛИЧАН (5):
а) Ученица/ученик је јединствено, непоновљиво и истражујући применила/о садржај
рада.
б) Ученица/ученик је самостално пратила/о ликовни садржај рада и богатим се
ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом и испратила/о га је у
целости.
в) Ученица/ученик је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком,
темпером, колаж-папиром, графичким техникама) високом спретношћу и доследношћу.
ВРЛО ДОБАР (4):
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а) Ученица/ученик је применила/о садржај рада с мање индивидуалног истраживања.
б) Ученица/ученик је уз делимичну самосталност пратила/о ликовни садржај рада и
једноставним се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом или га
није пратила у целости.
в) Ученица/ученик је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком,
темпером, колаж-папиром, графичким техникама) спретно и доследно.
ДОБАР (3):
а) Ученица/ученик је применила/о садржај рада без индивидуалног истраживања.
б) Ученица/ученик је уз подстицај пратила/о ликовни садржај рада и штурим се
ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом те није пратила/о
ликовни садржај рада.
в) Ученица/ученик ни је пратила/о и применила/о одређене технике рада (нпр. оловком,
темпером, колаж-папиром, графичким техникама) доследно него површно.
ДОВОЉАН (2):
а) Ученица/ученик уопште није истраживала унутар ликовног задатка и ликовне
композиције.
б) Ученица/ученик ни уз подстицај није пратила/о ликовни садржај рада и веома
штурим се ликовним језиком изразила/о линијом, бојом, тоном, волуменом.
в) Ученица/ученик ни је пратила/о нити применила/о одређене технике рада (нпр.
оловком, темпером, колаж-папиром, графичким техникама).
НЕДОВОЉАН (1):
а) Ученица/ученик није урадио рад, а био је присутан на настави.
б) Ученица/ученик одбија да изврши ликовни задатак упркос подстицају од стране
наставника.
в) Ученица/ученик не жели радити ни са школским прибором
Стручно веће наставника предмета из области рада ликовне културе је у целости
сагласно са критеријумом оцењивања који је дефинисан и усклађен са Правилником о
оцењивању ученика
Сви родитељи који желе могу заказати разговор са предметним наставником.
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МУЗИЧКА КУЛТУРА
Оцењивање из предмета музичка култура обавља се полазећи од ученичких
способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне
способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у
односу на сопствено претходно постигнуће, могућности и ангажовање ученика у
наставном процесу.
Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на
прилагођени и обогаћени начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се
на основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу
ангажовања.
Оцењивање може бити сумативно и формативно и одвија се континуирано.
Сумативним (бројчаним) оцењивањем оцењује се: савладавање музичких вештина,
креативна примена знања кроз различите активности и кратке усмене провере наученог
садржаја. Формативно оцењивање подразумева праћење активности/ангажовање
ученика на сваком часу, однос ученика према раду, ангажовање ученика у групним
радовима, учествовање на приредбама, такмичењима...
Наставник своја запажања води у електронском дневнику рада и својој педагошкој
свесци.
Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима,
активно учествовање у настави, сарадња са другима и исказано интересовање и
мотивација за учење и напредовање.
Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих
критеријума:
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);
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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).
Број оцена у петом разреду је минимум четири оцене у полугодишту, а у шестом,
седмом и осмом разреду је минимум две оцене.
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Стручно веће страних језика, наставници француског језика.
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.

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 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- 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 изгова рареченице 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
фразукоја је неадекватна и погрешно је изговора.
Добар 3 - ученик може да комуницира и има скроман речник, смисао изреченог је
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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 свој
оскудни 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 смисао изреченог нејасан и неразумљив.

Мерила за елемент Способности писменог изражавања:
Одличан 5- ученик може у писаној формида изрази своје мисли самостално и без већих
граматичких и правописних проблема; редовно извршава све писане домаће задатке,
има 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 веће правописне и граматичке грешке; делимично ради домаће задатке;
углавном остварује просечан резултат на тесту и проверама знања.
Довољан 2 - ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и
озбиљне правописне и граматичке грешке; нередовно ради домаће задатке; постиже
минималан успех на тествима и проверама знања.
Недовољан 1- прави крупне грешке у писаном изражавању и у основним граматичким
облицима, не ради домаће задатке готово уопште, не постиже минималнан број бодова
на тесту и проверама знања.

Мерила за елемент 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.
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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 5-8. разреда имају 1 писмени задатак по полугодишту и најмање 1 писану
проверу уз претходну најаву садржаја програма наставе и учења који ће се писмено
проверавати. Распоред писаних провера дужих од 15 минута уписује се у дневник и
објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној интернет страни
школе. Распоред може да се мења на предлог наставника, уз сагласност одељењског
већа. Писане провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се обављати без
претходне најаве и евидентирају се у педагошкој документацији наставника ради
праћења постигнућа ученика.
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
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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.
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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.

Оцењивањеученика 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.
Вредновањеје 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.

61

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊE
Начин праћења остварености програма

У настави физичког васпитања се прати и вреднује:
- Стање моторичких способности - спроводи се у простору координације, статичке, репетативне и експлозивне снаге, гипкости и
издржљивости. Мерење се врши помоћу мерних инструмената (тестова) ваљаних и поузданих мерних карактеристика.
Мерење се спроводи уз увежбавање одређеног програмског задатка, како се не би губило расположиво време завежбање, а динамика је утврђена
упутством.
- Достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика - спроводи се према утврђеним минималним образовним
захтевима.
- Однос ученика према раду - прати се током целе школске године и то: кроз контролу уредности ношењаихигијенеопреме за вежбање,
редовног присуствовања на часовима физичког васпитања, доследног извршавања радних задатака,
ангажовања у спортском животу школе.
- Формативно и сумативно оцењивање:
- Редовно проверавање постигнућа и праћење напредовања које се обавља полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности.
Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узимају се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствена
претходна постигнућа, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу. Формативно се евидентира у педагошкој документацији наставника, а
сумативно у дневник.
- Самовредновање ученика је процес освешћивања и размишљања о властитоме процесу учења и постигнућа.
- Сумативно вредновање (вредновање наученог) јесте вредновање које подразумева процену степена учениковог постигнућа на крају
процеса учења (наставне целине, полугодишта те године учења и поучавања).
На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду
оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда)
НАСТАВНА
ТЕМА
ФИЗИЧКE
СПОСОБНОСТИ

МОТОРИЧКЕ
ВЕШТИНЕ СПОРТ
И СПОРТСКЕ
ДИСЦИПЛИНЕ
*Атлетика
*Спортска
гимнастика
*Основе
тимских,
спортских и
елементарнихигара
*Полигони

ДОВОЉАН 2

ДОБАР 3

ВРЛО ДОБАР 4

ОДЛИЧАН 5

Уме да примени
једноставне,двоставне
општеприпремне вежбе.

Уме правилно да
изводи
вежбе,разноврсна
природна и изведена
кретања.

Правилно одржава
равнотежу у
различитим
кретањима.

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

Ученик показује мањистепен
активности и
ангажовања, уз велику помоћ
наставника успевада примени
одређене вежбе,
односнозахтеве који су
утврђени у већем делу
основног нивоа постигнућа,
одређени индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима постигнућа и
ангажовање ученика добија
оцену довољан (2)

Ученик показује
делимични степен
активности и
ангажовања, уз велику
помоћ наставника
успева да примени
одређене вежбе, односно
захтеве који су
утврђени и на основноми
већим делом на
средњем нивоу
стандарда постигнућа,
одређеним
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа,уз
ангажовање ученик
добија оцену добар (3)

Ученик показује велику
самосталности висок
степен активности и
ангажовања, уз мању
помоћ наставника у
потпуности,
самостално испуњава
захтеве који су
утврђени и на основном
и на средњемнивоу,као и
део
захтева са напредног
нивоа посебних
стандарда постигнућа,
одређеним
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа, уз висок
степен ангажовања
добија оцену врло
добар (4)

Ученик показујеизузетну
самосталност уз
изузетно висок степен
активности и
ангажовања, где ученику
потпуности
самостално, без помоћи
наставника испуњава
захтеве којису утврђени
на
основном и средњем
нивоу, као и у већини
захтева са напредног
нивоа посебних
стандарда
постигнућа,
одређеним
индивидуалним
образовним планом и
прилагођеним
стандардима
постигнућа,уз веома
висок степен
ангажовања, добија
оцену одличан (5)
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Евиденција о успеху ученика

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању иразвоју ученика током
године у дневнику рада и својој педагошкој документацији.
Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или електронска документација наставникакоја садржи: личне
податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа,податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и
напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање.
Подаци унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору или
жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета радаустанове.
Стручно веће наставника предмета из области рада физичког васпитања је у целости сагласно са критеријумом оцењивања који је дефинисан и
усклађен са Правилником о оцењивању ученика о основном образовању и васпитању,објављен у " ("Службени гласник РС", број 34 од 17. маја
2019).

Критеријуми и елементи оцењивања у настави физичког и здравственог васпитања
Сврха и принципи оцењивања
•

Наставник се руководи следећим принципима при оцењивању:

•

поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;

•

ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);

•

разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања какоби сеосигурала
ваљаност, поузданост и објективност оцена;

•

редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој ефикасности у процесу
учења и ефекат оцене на даљи процес учења;

•

оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;

•

уважавање индивидуалних разлика.
65

Предмет и врсте оцењивања
Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као инапредовање у развијању
компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.
Формативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о напредовању ученика,
постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену развоја компетенција ученика. Сумативно оцењивање, у смислу ових
критеријума, јесте вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине, модула или за класификациони период из предмета и владања.
Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се удневник рада, а могу бити унете и у педагошку документацију.
Оцена
Оценом се изражава: 1) оствареност циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа, достизање исхода и степена
развијености компетенција у току савладавања програма предмета; 2) ангажовање ученика у настави; 3)напредовање у односу на претходни
период; 4) препорука за даље напредовање ученика.
Бројчане оцене су: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Ученику се не може умањитиоцена из предмета због односа
ученика према ваннаставним активностима или непримереног понашања у школи.
Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних образовних задатака и образовнихстандарда за крај обавезног
образовања .

Садржаји програма
Основна школа
~ развијање физичких способности;
~ усвајање моторичких знања, умења и навика;
~ теоријско образовање.
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Праћење и оцењивање
Оцењивање се врши бројчано, на основу остваривања оперативних задатака и минималних образовних захтева. Праћење напредовања
ученика обавља се сукцесивно, током целе школске године, на основу јединствене методологије која предвиђа следеће тематске целине:
стање моторичких способности, усвојене здравствено-хигијенске навике, достигнути ниво савладаности моторних знања, умења и навика
у складу са индувидуалним могућностима ученика, однос према раду.
• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавањаличне и колективне
хигијене, а такође и на основу усвојености и примене знања из области здравља.
• Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, који јеутврђен на
крају навођења програмских садржаја.
• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима иваншколским
активностима. Минимални образовни захтеви
• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према утврђеним минималним образовним захтевима.
Образовни стандарди
ОСПОСОБЉЕНОСТ У ВЕШТИНАМА подразумева ниво савладаности садржаја програма Физичког васпитања: • Спортске игре (кошарка,
одбојка, рукомет, фудбал), • Атлетика(трчање, скокови, бацање), • Вежбе на справама и тлу тло, прескок, греда, кругови), • Ритмичка
гимнастика и • Вежбе обликовања
Основни ниво У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: - игра спортску игру примењујући основну технику, неопходна правила и
сарађује са члановима екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање других - зна функцију спортске игре, основне појмове, неопходна
правила, основне принципе тренинга и пружа прву помоћ
Средњи ниво У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: - игра спортску игру примењујући виши ниво технике, већи број правила,
једноставније тактичке комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе изражава сопствену личност уз поштовање других - зна
функцију и значај спортске игре, већи број правила, принципе и утицај тренинга
Напредни ниво У подобласти СПОРТСКЕ ИГРЕ ученик/ученица: - игра спортску игру примењујући сложене елементе технике,
испуњавајући тактичке задатке, учествује у организацији утакмице и суди на утакмицама - зна тактику игре, систем такмичења, начин
организовања утакмице и суди
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Уважавање индивидуалних разлика приликом оцењивања
Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности. Ученик са изузетним способностима,
који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу
остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања. Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне
ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на
основу остварености циљева и стандарда постигнућа према плану индивидуализације или у току савладавања индивидуалног образовног плана.
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не испуњава захтеве по прилагођеним циљевима и
исходима образовно-васпитног рада, ревидира се индивидуални образовни план.

Начин и поступак оцењивања
Ради планирања рада и даљег праћења напредовања ученика, наставник на почетку школске године процењује степен развијености
компетeнција ученика у оквиру одређене области, предмета, модула или теме од значаја за наставу у тој школској години (у даљем тексту:
иницијално процењивање). Резултати иницијалног процењивања користе се и као податак за даље унапређивање рада школе у области наставе
и учења. Оцењивање се остварује применом различитих метода и техника, које наставник бира у складу с критеријумима оцењивања и
прилагођава потребама и развојним специфичностима ученика. Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка
школске године и сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника.
Закључну оцену из предмета утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника. Предметни наставник који није утврдио прописан број
оцена у току полугодишта обавезан је да ученику који редовно похађа наставу,а нема прописани број оцена, спроведе оцењивање на редовном часу
или часу допунске наставе у току трајања полугодишта (у току последње недеље наставе) уз присуствоодељењског старешине, члана стручног
већа, стручног сарадника (педагога или психолога) или групе ученика.
Закључна оцена за успех из предмета може изузетно да буде и највећа појединачна оцена уписана у дневник, добијена било којом техником
провере постигнућа.
Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од: 1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 2)
врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49; 3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних
оцена од 2,50 до 3,49; 4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.
Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена мања од 1,50.
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Обавештавање о оцењивању
На почетку школске године наставник је дужан да на примерен начин обавести ученика о прописаним циљевима,стандардима постигнућа и
исходима учења. На почетку школске године ученици, родитељи, односно старатељи се обавештавају о критеријумима, начину, поступку,
динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени.

Евиденција о успеху ученика
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током
године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана или
електронска документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за
постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја
за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку документацију могу бити коришћени за потребе информисања родитеља,
приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу самовредновања и екстерног вредновања квалитета рада установе. Стручно
веће наставника предмета из области рада физичког васпитања је у целости сагласно са критеријумом оцењивања који је дефинисан и
усклађен са Правилником о оцењивању ученика о средњем образовању и васпитању, објављен у "Службеном гласнику РС".

Правилник о оцењивању из предмета физичко и здравствено васпитање, обавезнефизичке активности

Оцењивање спортско техничких достигнућа:
Пре сваког оцењивања током обуке, вежбања, ученици ће бити обавештени о начину оцењивања одговарајућегелемента технике, као и
напретка.
- Оцена недовољан (1) Ученик/ца не жели да покуша да изведе елемент током оцењивања , а има адекватну опремуда може радити час,
и ради час.Ученик на том часу и наредном часу неоправдано не ради(нема опрему, не жели да
ради,...).Ученик током извођења изводи намерно непримерене покрете, покрете који могу повредити њега/њу илидругу децу, наставника;
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- Оцена довољан (2)Ученик/ца мора да покуша да изведе елементе технике у адекватној опреми и у складу са примереним
спортским понашањем;
- Оцена добар (3)Ученик/ца уколико има делимичне правилности у извођењу елемената технике; Уколико током извођења одређене
технике направи две грешке нпр.елементи одбојке техника прсти или чекић или скок у вис и др.; током једноставнијег састава
направи две техничке грешке нпр.вежба на круговима (Вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето) уради само један од елемената
правилно ,а два не успе/не уради правилно; Уколико у једној вежби/сложенијем саставу има више елемената технике , а он направи
четири грешке нпр. Вежба на ниској греди или при показивању вежбе са вијачом где треба приказати минимално 10 различитих
техника(5 у месту и 5 укретању) за оцену одличан (5) ученик прикаже 6 или7 (елемената) прескакања вијаче; плес и др.
- Оцена врло добар(4) Уколико ученик правилно уради одговарајућу технику при мањој брзини(немогућност применеу
игри,...).Нпр.ученик/ца уме да уради кошаркашки десни двокорак у трчању, а леви уме са застојем у месту или у ходању; извођење
елемента технике, вежбе/једноставнијег састава са једном техничком грешком, пример техникапрсти или чекић, скок у вис, бацање
кугле,и др.; или са две техничке грешке при сложенијем саставу нпр. вежбе на ниској греди, ученик/ца направи две грешке, састав вежба
са вијачом ,од предвиђених минимално приказаних10 техника(елемената) прескока вијаче (5 у месту и 5 у кретању)ученик/ца прикаже 8
техника(елемената) прескока вијаче, плес идр.
- Оцена одличан(5).Ученик/ца правилно изводи техички елеменат без грешака и у ситуацији у игри. Сложенију техничку
вежбу/састав изводи уз максимално једну грешку нпр.вежба на греди, плес идр.
Уколико се уочи изузетан напредак ученик може добити вишу оцену од предходне из датог елемента технике.
Уколико има времена на неком од наредних часова ученик може поправити оцену из одговарајућег елемента
.
Оцењивање односа ученика према физичкој култури:
Ученик/ца у сваком тромесечју добија једну оцену за доношење опреме, труд, залагање, спорско понашање, фер-плеј, спорско
навијање. Ученик из свих наведених елемената добија само једну оцену.
Ученик/ца добија минус за неадекватну опрему на часу и тада седи на клупи.
Ученик може добити минус за неспортско понашање, уколико се не труди, не залаже, омета друге у раду, угрожавабезбедност других,
неспорски навика ...
Ученик/ца током једног часа може добити максимално 2 минуса.
Ученик може добити минус и током спортскик турнира, такмичења у организацији школе или на спорским турнирима, такмичењима где
представља школу.
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Уколико ученик/ца има три часа недељно из наведених предмета и има 0;1;2 или 3 минуса добија оцену одличан (5) ,4 минуса и више
добија оцену врло добар (4), уколико има 8 минуса и више оцена добар (3), 12 минуса и више оцена довољан (2), 16 минуса и више
оцена недовољан (1);
Уколико ученик/ца има два часа недељно и има 0;1 или 2 минуса добија оцену одличан (5), 3 минуса и вишеоцена је врло добар (4), 6
минуса и више оцена је добар (3), 9 минуса и више добија довољан (2), 12 минуса и више оценаје недовољан (1);
Уколико ученик/ца има један час недељно и има 0 или 1 минус добија оцену одличан (5), 2 минуса и више врлодобар (4), 4 минуса и
више добија добар (3), 6 минуса и више довољан (2), 8 минуса и више недовољан(1).

Ученици који покажу изузетно залагање, труд, резултат на општинским, окружним, међуокружним и републичкимтакмичењима, биће награђени
оценом одличан (5).
Ученици/це који раде по ИОП-у оцењују се у складу са планом и програмом, очекиваним исходима, циљевима, напретку,труду, залагању,
спорском понашању, спорском навијању.
Закључивање оцене из наведених предмета је у складу са: Законом о основама ситема образовања и васпитања, Правилником о оцењивњу ученика
у основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019)
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