
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета  

ГЕОГРАФИЈА  

у 5., 6., 7. и 8.  разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 

 

5.разред 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

- у потпуности разуме појаве и процесе у географском омотачу и небеска тела 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава на јасан и уверљив начин 

- примењује стечено знање у свакодневном животу и користи за стицање нових знања 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса и уме да их образложи 

- уме да самостално решава проблемске ситуације 

- уме да изабере, користи, повезује и вреднује податке из различитих извора и да их 

повезује са ситуацијама из свакодневног живота 

- уме да наведе мере за заштиту, обнову и унапређивање географског омотача  

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује изузетну самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима 

- влада сложеним моторичким вештинама и технологијама   

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

- у великој мери разуме појаве и процесе у географском омотач и небеска тела 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава у складу са различитим ситуацијама и 

захевима  

- уме да пореди и разврстава садржаје на основу више критеријума 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса и уме да их образложи уз помоћ наставника 

- предвиђа различите начине решавање проблемске ситуације 

- уме да изабере и користи  податке из различитих извора и да их повезује са ситуацијама 

из свакодневног живота 

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује велику самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима на већини 

часова 

- влада неким сложеним моторичким вештинама и технологијама 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

- дефинише и описује  појаве и процесе у географском омотачу и небеска тела 

- уме усмено, писано и визуелно да одговори на захтеве у познатим и једноставним 

ситуацијама, али је потребно учешће наставника и додатно време за изражавање 

- разликује битно од небитног, главно од споредног  

-уме да пореди и разврстава основне и познате појаве, процесе и објекте у географском 

омотачу 

- повезује и комбинује информације које су директно саопштене и на основу њих изводи 

закључке који су очигледни 

- показује делимични степен активности и извршава радне задатке уз помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама и технологијама 

 



Оцену довољан (2) добија ученик који: 

- препознаје и репродукује знања о географском омотачу која је усвојио као и небеска тела 

- има потешкоћа приликом усмено ги писаног изражавања држећи се основног захтева у 

познатим и  једноставним  ситуацијама 

- може да издвоји основне кључне појмове 

- у мањој мери логички повезује чињенице и појмове које препознаје и  уз подршку и 

помоћ наставника изводи закључке 

- разуме и користи податке  представљене једноставним симболима 

- извршава радне задатке уз значајну помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама  

  

Оцену недовољан (1) добија ученик који: 

- није усвојио, не препознаје и не уме да репродукује  основна знања 

- не извршава и не показује заинтересованост у изради најједноствнијих задатака 

 

Бодовање писмене провере: 

одличан (5)           89%-100% 

врлодобар(4)        73%- 88% 

добар (3)               57%-72% 

довољан (2)          41%- 56% 

недовољан (1)      мање од 40% укупног броја бодова 

 

Бодовање појмова приликом проналажења на географској карти или уписивања у немој 

карти: 

15 задатих појмова од 200 понуђених                  20 задатих појмова од 200 понуђених  

5=13, 14 и 15                                                                      18,19 и 20 

4= 11 и 12                                                                           16 и 17 

3=9 и 10                                                                              13, 14 и15 

2=7 и 8                                                                                10, 11 и 12                                                 

6.разред 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

- у потпуности разуме и објашњава утицај природних и друштвених фактора на размештај 

становништва,насеља, привреде и привредних делатности 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава на јасан и уверљив начин 

- примењује стечено знање у свакодневном животу и користи за стицање нових знања 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса на основу анализе географске карте и уме да их образложи 

- уме да самостално решава проблемске ситуације 

- уме да изабере, користи, повезује и вреднује податке из различитих извора и да их 

повезује са ситуацијама из свакодневног живота 

- уме да наведе мере за заштиту, обнову и унапређивање животне средине  

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује изузетну самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима 

- влада сложеним моторичким вештинама и технологијама   

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

- у великој мери разуме и објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

размештај становништва, насеља, привреде и привредних делатности 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских  



објеката, појава и процеса на основу анализе географске карте и уме да их образложи уз 

помоћ наставника 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава у складу са различитим ситуацијама и 

захевима 

- уме да пореди и разврстава садржаје на основу више критеријума 

- предвиђа различите начине решавање проблемске ситуације 

- уме да изабере и користи  податке из различитих извора и да их повезује са ситуацијама 

из свакодневног живота 

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује велику самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима на већини 

часова 

- влада неким сложеним моторичким вештинама и технологијама 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

- описује  и разликује одлике становништва, насеља, привреде, привредних делатности и 

именује међународне организације 

- уочава просторни распоред  одлика становништва, насеља, привреде и привредних 

делатности 

- уме усмено и писано да одговори на захтеве у познатим и једноставним ситуацијама, али 

је потребно учешће наставника и додатно време за изражавање 

- разликује битно од небитног, главно од споредног  

- повезује и комбинује информације које су директно саопштене  

- показује делимични степен активности и извршава радне задатке уз помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама и технологијама 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 

- препознаје и дефинише основне појмове о становништву  насељима и  привреди 

- може да издвоји основне кључне појмове 

- има потешкоћа приликом усменог и писаног изражавања држећи се основног захтева у 

познатим и  једноставним  ситуацијама 

- у мањој мери логички повезује чињенице и појмове које препознаје уз подршку 

наставника 

- разуме и користи податке  представљене једноставним симболима 

- извршава радне задатке уз значајну помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама  

 

Оцену недовољан (1) добија ученик који: 

- није усвојио, не препознаје и не уме да репродукује  основна знања 

- не извршава и не показује заинтересованост у изради најједноствнијих задатака 

 

Бодовање писмене провере: 

одличан (5)           89%-100% 

врлодобар (4)        73%- 88% 

добар (3)               57%-72% 

довољан (2)          41%- 56% 

недовољан (1)      мање од 40% укупног броја бодова 

 

Бодовање појмова приликом проналажења на географској карти или уписивања у немој 

карти: 

15 задатих појмова од 200 понуђених                  20 задатих појмова од 200 понуђених  



 

5=13, 14 и 15                                                                      18,19 и 20 

4= 11 и 12                                                                           16 и 17 

3=9 и 10                                                                              13, 14 и15 

2=7 и 8                                                                                10, 11 и 12                               

 

7.разред 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

- у потпуности разуме појаве и процесе у Европи и ваневропским континентима 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава на јасан и уверљив начин 

- примењује стечено знање у свакодневном животу и користи за стицање нових знања 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса и уме да их образложи 

- уме да самостално решава проблемске ситуације 

- уме да изабере, користи, повезује и вреднује податке из различитих извора и да их 

повезује са ситуацијама из свакодневног живота 

- уме да наведе мере за заштиту, обнову и унапређивање географског омотача  

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује изузетну самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима 

- влада сложеним моторичким вештинама и технологијама   

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

- у великој мери разуме појаве и процесе у Европи и ваневропским континентима 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава у складу са различитим ситуацијама и 

захевима  

- уме да пореди и разврстава садржаје на основу више критеријума 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса и уме да их образложи уз помоћ наставника 

- предвиђа различите начине решавање проблемске ситуације 

- уме да изабере и користи  податке из различитих извора и да их повезује са ситуацијама 

из свакодневног живота 

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује велику самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима на већини 

часова 

- влада неким сложеним моторичким вештинама и технологијама 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

- дефинише и описује  појаве и процесе у Европи и ваневропским континентима 

- уме усмено, писано и визуелно да одговори на захтеве у познатим и једноставним 

ситуацијама, али је потребно учешће наставника и додатно време за изражавање 

- разликује битно од небитног, главно од споредног 

-уме да пореди и разврстава основне и познате појаве, процесе и објекте у географском 

омотачу 

- повезује и комбинује информације које су директно саопштене и на основу њих изводи 

закључке који су очигледни 

- показује делимични степен активности и извршава радне задатке уз помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама и технологијама 

 

 



Оцену довољан (2) добија ученик који: 

- препознаје и репродукује знања о Европи и ваневропским континентима која је усвојио 

- има потешкоћа приликом усмено ги писаног изражавања држећи се основног захтева у 

познатим и  једноставним  ситуацијама 

- може да издвоји основне кључне појмове 

- у мањој мери логички повезује чињенице и појмове које препознаје и  уз подршку и 

помоћ наставника изводи закључке 

- разуме и користи податке  представљене једноставним симболима 

- извршава радне задатке уз значајну помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама  

 

Оцену недовољан (1) добија ученик који: 

- није усвојио, не препознаје и не уме да репродукује  основна знања 

- не извршава и не показује заинтересованост у изради најједноствнијих задатака 

 

Бодовање писмене провере: 

одличан (5)           89%-100% 

врлодобар (4)        73%- 88% 

добар (3)               57%-72% 

довољан (2)          41%- 56% 

недовољан (1)    мање од 40% укупног броја бодова 

 

Бодовање појмова приликом проналажења на географској карти или уписивања у немој 

карти: 

15 задатих појмова од 200 понуђених                  20 задатих појмова од 200 понуђених  

5=13, 14 и 15                                                                      18,19 и 20 

4= 11 и 12                                                                           16 и 17 

3=9 и 10                                                                              13, 14 и15 

2=7 и 8                                                                                10, 

 

8.разред 

 

Оцену одличан (5) добија ученик који: 

- у потпуности разуме појаве и процесе у Републици Србији 

- уме да се усмено, писано и визуелно изражава на јасан и уверљив начин 

- примењује стечено знање у свакодневном животу и користи за стицање нових знања 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса и уме да их образложи 

- уме да самостално решава проблемске ситуације 

- уме да изабере, користи, повезује и вреднује податке из различитих извора и да их 

повезује са ситуацијама из свакодневног живота 

- уме да наведе мере за заштиту, обнову и унапређивање географског омотача  

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује изузетну самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима 

- влада сложеним моторичким вештинама и технологијама   

Оцену врло добар (4) добија ученик који: 

- у великој мери разуме појаве и процесе у Републици Србији 



- уме да се усмено, писано и визуелно изражава у складу са различитим ситуацијама и 

захевима  

- уме да пореди и разврстава садржаје на основу више критеријума 

- доноси закључке о просторним и узрочно-последичним везама између географских 

објеката, појава и процеса и уме да их образложи уз помоћ наставника 

- предвиђа различите начине решавање проблемске ситуације 

- уме да изабере и користи  податке из различитих извора и да их повезује са ситуацијама 

из свакодневног живота 

- извршава радне задатке самостално и компетентно 

- показује велику самосталност, иницијативу и прилагођава се новим захтевима на већини 

часова 

- влада неким сложеним моторичким вештинама и технологијама 

Оцену добар (3) добија ученик који: 

- дефинише и описује  појаве и процесе у Републици Србији 

- уме усмено, писано и визуелно да одговори на захтеве у познатим и једноставним 

ситуацијама, али је потребно учешће наставника и додатно време за изражавање 

- разликује битно од небитног, главно од споредног 

-уме да пореди и разврстава основне и познате појаве, процесе и објекте у географском 

омотачу 

- повезује и комбинује информације које су директно саопштене и на основу њих изводи 

закључке који су очигледни 

- показује делимични степен активности и извршава радне задатке уз помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама и технологијама 

 

Оцену довољан (2) добија ученик који: 

- препознаје и репродукује знања у Републици Србији која је усвојио 

- има потешкоћа приликом усмено ги писаног изражавања држећи се основног захтева у 

познатим и  једноставним  ситуацијама 

- може да издвоји основне кључне појмове 

- у мањој мери логички повезује чињенице и појмове које препознаје и  уз подршку и 

помоћ наставника изводи закључке 

- разуме и користи податке  представљене једноставним симболима 

- извршава радне задатке уз значајну помоћ наставника 

- влада основним моторичким вештинама  

 

Оцену недовољан (1) добија ученик који: 

- није усвојио, не препознаје и не уме да репродукује  основна знања 

- не извршава и не показује заинтересованост у изради најједноствнијих задатака 

 

Бодовање писмене провере: 

одличан (5)           89%-100% 

врлодобар (4)        73%- 88% 

добар (3)               57%-72% 

довољан (2)          41%- 56% 

недовољан (1)    мање од 40% укупног броја бодова 

 

 



Бодовање појмова приликом проналажења на географској карти или уписивања у немој 

карти. 

15 задатих појмова од 200 понуђених                  20 задатих појмова од 200 понуђених  

5=13, 14 и 15                                                                      18,19 и 20 

4= 11 и 12                                                                           16 и 17 

3=9 и 10                                                                              13, 14 и15 

2=7 и 8                                                                                10 

 

 


