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Елементи оцењивања из биологије су: 

• Усвојеност образовних садржаја; 

• Примена знања; 

• Друго (активност ученика, континуираност рада, самосталност, тимски рад, 

креативност, учествовање у ваннаставним активностима...) 

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу: 

• Писмених провера (контролна вежба) 

• Усменог испитивања 

• Практичног рада/пројеката (реферати, постери/панои, презентације, 

експерименти...) 

• Активности и рада ученика (рад на часу, школске свеске и домаћи задаци, 

ваннаставне активности)  

1.  Писмена провера постигнућа ученика  

Писмена провера врши се у форми контролне вежбе – теста, једном или два пута у току 

сваког полугодишта, према унапред утврђеном распореду. План реализације се евидентира 

у електронски дневник и истиче на сајту школе и на огласној табли у холу школе, најкасније 

до краја треће недеље од почетка полугодишта. Наставник обавештава ученике о 

садржајима програма наставе и учења који ће се писмено проверавати најкасније пет дана 

пре провере.   

У табели су истакнути критеријуми за оцењивање контролне вежбе: 

Оцена Проценат тачних 

одговора 

Образовни ниво 

Недовољан (1) 0-29%  

Довољан (2) 30%-49% основни ниво 

Добар (3) 50%-69% средњи ниво 

Врло добар (4) 70%-85% средњи ниво 

Одличан (5) 86%-100% напредни ниво 

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%. Оцена се уписује у дневник 

у року од осам дана од дана провере. 

Писмена провера постигнућа се изузето од претходно наведеног може реализовати и онда 

када већи број ученика у исто или приближно исто време жели да поправи оцену са 



усмене или писмене провере, за крај полугодишта – уз договор са ученицима, а због 

временске организације, и оцењивање се врши према истим критеријумима.  

Писане провере, које трају до 15 минута, могу се најавити и не морају. Оцене са таквих 

провера се уносе у педагошку свеску и могу утицати на оцену која се креира за активност и 

рад на часу, јер говоре о континуитету рада и постигнућима ученика. Критеријум за њихово 

оцењивање је исти, а садржај и обим теста прилагођен обиму једне или више лекција.  

2. Усмена провера постигнућа ученика 

Oбавља се у току оба полугодишта. Најмање једна оцена у полугодишту треба да буду на 

основу усмене провере постигнућа ученика. 

Ученици имају обавезу да континуирано раде на савладавању програмских садржаја и на 

сваком часу треба да буду припремљени за усмену проверу постигнућа претходно 

обрађених програмских садржаја. Могу бити испитивани сваког часа. Оцена коју ученик 

добије на усменој провери се уписује у електронски дневник, а након тога се може 

поправити.  У току часа ученик може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену 

проверу постигнућа.  

Критеријуми за оцењивање усмене провере постигнућа дати су према Правилнику о 

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - „Службени гласник РС” број 

34/2019, 59/2020 и 81/2020. 

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. 

3. Практични рад/пројекат (реферати, постери/панои, презентације, експерименти...) 

Може се реализовати у виду индивидуалног или групног облика рада на одређену тему, а 

има за циљ: самостално прикупљање и критички одабир информација; решавање проблема; 

доношење одлука; планирање и поштовање рокова; самостално учење; рад у групи; 

сарадњу; вештине илустрација, демонстрација и презентовања; критички однос према 

властитом и туђем раду. Наставник јасно дефинише и упознаје ученике са елементима за 

вредновање пројекта, групног рада и индивидуалног рада, самосталног или у оквиру групе. 

Критеријуми за оцењивање презентације налазе се у наредној табели: 

Оцене Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Изглед презентације    

Садржај презентације • Много текста  

• (копирано са 

неког другог 

сајта)  

• Мало графике и 

фотографија  

• Енглески алфабет 

(ошишана 

латиница ) 

• Више фотографија 

које прате тему, 

коришћена 

ћирилица или 

латиница. 

• Кратак текст о 

најбитнијим 

појмовима. 

• Презентација 

одговара на 

најзначајнија 

питања из теме. 

 

• Главне речи, 

кратак текст о 

главним 

појмовима (све 

подразумевано из 

претходне 

рубрике). 

• Више од 3 

занимљивости из 

теме. 

Изглед презентације • Основни дизајн / 

без анимације 

слајдова и 

линкованих 

страна 

• Коришћена 

основна 

анимација 

• Анимације 

• Ликовне стране, 

• Убачен филм, 

музика 

• Кратак 

интерактивни 

квиз 

Начин излагања, 

представљање теме 
• Чита текст ,  

• Монотоно 

излагање, без 

истицања што је 

важно 

• Не поштује време, 

презентација траје 

више од 5 минута. 

• Током излагања, 

истакнути су 

најважнији делови 

теме. 

• Прича је 

повремено 

занимљива. 

• Не поштује време 

до 5 минута. 

• Садржајно, 

занимљиво 

излагање, које 

привлачи пажњу 

слушалаца, поред 

основних даје и 

занимљиве 

информације. 

Ученици су на 



неки начин 

укључени у тому. 

• Поштује време до 

5 минута (квиз не 

улази у ту 

минутажу, него 

само излагање). 

Критеријуми за оцењивање постера/паноа су исти, изузев видео и аудио елемената.  

Критеријуми за оцењивање самосталних реферата налазе се у наредној табели: 

Реферат/Оцене Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5) 

Садржај и изглед 

реферата 
• Много текста  

(копирано са 

неког другог 

сајта) или 

премало (више од 

две А4 странице 

или мање од 1,5 

странице, 

превелик фонт, 

прореди...) 

• Текст није 

написан у 

смислено 

повезаним 

целинама 

(насловна страна, 

увод, главни део, 

закључак, 

литература) 

• Садржај не 

одговара у 

потпуности теми  

• Без цртежа, табела 

фотографија, 

превише 

графичких делова 

у односу на текст, 

превелике 

димензије 

• Енглески алфабет 

(ошишана 

латиница ) 

• Без наведених 

извора 

(литература) 

• Реферат је урађен 

два или три часа 

• Садржај одговара 

на задату тему 

• Самостално писан 

или куцан текст на 

бази релевантних 

извора 

• Текст је углавном 

написан у 

смислено 

повезаним 

целинама, 

недостаје елемент 

увода и/или 

закључка, 

насловна страна 

или литература 

• Текст је писан или 

куцан по 

правилима 

правописа српског 

језика, умерени 

број грешака 

• Текст делимично 

прате фотографије 

и табеле у односу 

на критеријум за 

оцену пет (мањи и 

већи број, 

недостаје назнака 

на шта се 

фотографије и 

табела односе) 

• Реферат је урађен 

у предвиђеном 

року, самостално 

 

 

• Садржај одговара 

на задату тему 

• Самостално писан 

или куцан текст на 

бази релевантних 

извора 

• Текст је написан у 

смислено 

повезаним 

целинама 

(насловна страна, 

увод, главни део, 

закључак, 

литература) 

• Текст је писан или 

куцан по 

правилима 

правописа српског 

језика 

• Текст прате једна 

или две 

фотографије 

умерене величине, 

или фотографија и 

табела умерене 

величине, при 

чему се редни 

број и назив 

фотографије 

наводе испод 

фотографије, а 

табеле изнад 

табеле.  

• Садржај обухвата 

1 до 3 

занимљивости на 

дату тему 



након 

предвиђеног рока 
• Наведени извори 

(литература 

• Реферат је урађен 

у предвиђеном 

року, самостално 

Начин излагања, 

представљање теме 
• Чита текст, не 

познаје садржај 

• Монотоно 

излагање, без 

истицања што је 

важно, усмерено 

ка наставнику 

• Не поштује 

договорено време 

• Током излагања, 

истакнути су 

најважнији делови 

теме. 

• Скоро у 

потпуности је 

усвојен садржај 

који се презентује 

• Прича је 

повремено 

занимљива, 

презентација је 

јасна, гласна, 

разговетна, 

усмерена 

делимично ка 

разреду 

• Не поштује 

договорено време 

• Нема интеракције 

• Садржајно, 

занимљиво 

излагање, које 

привлачи пажњу 

слушалаца, 

усмерено је ка 

целом разреду, 

поред основних 

даје и занимљиве 

информације.  

• Ученик је усвојио 

садржај који 

презентује 

• Ученици су на 

неки начин 

укључени у тему. 

• Поштује 

договорено време 

за излагање  

Уколико ученици не ураде пројекат, презентацију, реферат... до утврђеног термина, а који 

је договорен у складу са обимом задатка или уз јасно препознавање преда задатак који је у 

његово име урадио неко други, такав рад се оцењује недовољном оценом (1).  

4. Активности и рада ученика (рад на часу, школске свеске и домаћи задаци, 

ваннаставне активности)  

Активност и резултати рада ученика  су различите активности којима се показује знање и 

примена знања ученика, самосталност, организованост, показане вештине у коришћењу 

материјала, алата, инструмената и др. у извођењу задатка, креативност и др.  

У активности ученика улазе кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или 

обраде нове лекције и сл., учествовање у дебати и дискусији, вођење школске свеске и 

израда домаћих задатака, петнаестоминутне провере, учествовање у ваннаставним 

активностима...  

Наставник прати активности ученика и благовремено их бележи у своју педагошку свеску. 

На тај начин наставник формативно оцењује ученика. Целокупна активност ученика може 

бити изречена сумативном оценом у дневнику. 

Додатно појашњење 

Наставник оцењује ученика у оквиру следећих елемената: 



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

полугодишта/школске године. 

У ове активности ученика улазе кратки усмени одговори на часу приликом обнављања или 

обраде нове лекције, активност при раду вежби, учествовање у дискусији и дебати,  

петнаестоминутне провере, израда цртежа, праћење и активно учествовање у наставном 

процесу... 

• Школска свеска из биологије са домаћим задацима  - наставник може да оцени школску 

свеску са домаћим задацима ученика на крају полугодишта/школске године. Наставник 

оцењује: садржај свеске, редовност и континуираност у изврашавању задатака уредност, 

цртеже, додатне текстове, тачност и потпуност домаћих задатака... Ученик је у обавези да 

самостално води своју школску свеску и ради домаће задатке редовно.  

• Ваннаставне активности - подразумева ангажовање ученика у ваншколским 

активностима (Фестивал науке, Сат за нашу планету, Еко-фест, сарадња са 

институцијама у циљу промовисања науке, конкурси, такмичења...), као и током излета, 

посета... 

• Остало - у закључну оцену за крај полугодишта/школске год. могу да уђу и остале 

активности и интересовања ученика, његова залагања, прикази занимљивих текстова из 

научно-популарне литературе, редован долазак на часове додатне и допунске наставе. 

Индивидуални образовни план  

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. 

Закључна оцена  

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

појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у складу са 

законом. 

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. 

 

 

 


