
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета 

ВЕРСКА НАСТАВА 

у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8.  разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 

 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА 

(ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС) 

Општи циљ предметног програма Верска настава (Православни катихизис) јесте да се 

ученици упознају али и разумеју суштинске, вредносне, традиционалне, социолошке и 

историјске чињенице и феномене хришћанства. Такође ученици би требало да могу 

самостално да прикупљају, истражују и обраде усвојена знања да их анализирају и 

интерпретирају, извуку поуке, да уоче и решавају проблеме у свакодневним животним 

ситуацијама. Да буду хуманији, толерантнији и одговорнији. Такође, ученицима се 

омогућава да развијају стваралачко и критичко мишљење, аргументовани дијалог, 

сарадњу и тимски рад, морално расуђивање, неговање духа толеранције, 

добротољубља, доброчинства и милосрђа. 

Оцењивање ученика је континуирано, а оцењују се и вреднују све активности ученика 

(активности на часу, поседовања прибора за рад, редован рад, практични радови, 

учешће у различитим акцијама, приредбама, угледним часовима, пројектном наставом 

и тематским данима, изложбама...). 

Закључна оцена вреднује све моделе рада и форми оцењивања. 

Највиша оцена истиче се – ученик разуме суштину вере, усвојио је хришћанске 

вредности, сагледава целовит историјски развој, токове, познаје узроке и законе, 

способан је да примени знање на нове ситуације, на један нов начин, може самостално 

да искаже личне ставове уз одговарајуће аргументе, да критички анализира појмове и 

формира одговарајуће закључке. Показује иницијативу током наставе, може успешно 

да ради у различитим контекстима. То значи да примењује и психолошке појмове, који 

му омогућавају да анализира, класификује, повезује, примени или трансформише и 

изводи закључке. Одлично се сналази у свим облицима рада. 

Оцена добар – разуме појмове и чињенице, може да повеже одређене личности, 

догађаје, празнике. Може да објасни значај одређеног догађаја. Уз подршку наставника 

може да се опроба у различитим форматима рада. 

Оцена задовољава – препознаје елементарно појмове и чињенице у основном облику. 

Уз помоћ наставника и других ученика може да повеже и објасни значај појединих 

празника. Код ученика може да буде приметно одсуство жеље за напретком, али могуће 

је да постоје и други објективни фактори који ученика спречавају у напретку. 



НАПОМЕНА: посебни услови за оцењивање раде се по разредима принципом основни, 

средњи и напредни ниво. Такође, на формирање посебних критеријума утичу школе 

својим интерним правилницима о оцењивању, као и чињеница да ли ученик похађа 

наставу по индивидуализација, ИОП1, ИОП1 прилагођени, ИОП2, ИОП2 прилагођени 

и ИОП3 за посебно надарене. 

 

1. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво слуша, 

љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 



 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

-знати да се правилно осени крсним знаком  

-знати да је Бог Света Тројица (Заједница) 

- моћи да усвоји текст молитве Оче наш 

- моћи да препозна основне догађаје библијске приповести о Христовом рођењу 

-моћи да препозна да је Свети Сава посветио свој живот Богу због љубави према Њему 

- уочити да се у Цркви остварује јединство људи и природе са Богом 

- препознати и именовати главне личности из библијске приче о Христовом Васкрсењу 

 

 

2. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво 

слуша, љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 



-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи 

креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

- знати да се Крштењем постаје члан Цркве 

- разликовати значења појмова Црква (заједница) и храм (место на којем се сабирамо) 

- препознати и именовати основне службе које постоје на Литургији 

-моћи да објасни ко су монаси и шта су манастири 

-знaти молитву Богородице Дјево 

- знати да је Свети Сава наш први Архиепископ 

- моћи на елементарном нивоу да препозна и именује литургијске предмете 

- препознати значај празновања Божића и Васкрса 

- знати да објасни ко су светитељи 

 

3. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 



-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво 

слуша, љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи 

креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

-моћи да објасни да је свет створен љубављу Божјом 

-уочити да је човек сличан Богу 

- да препозна и именује иконе на којима су представљени дани стварања света, на 

основу библијске повести 

- упознати садржај молитве Анђелу чувару 

-увидити везу Литургије и спасења човека и света 

- проширити своја знања о празнику Божић и Васкрсења 

 

4. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 



-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво 

слуша, љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи 

креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

-знати да се они који су у заједници са Христом називају хришћани и да је Црква 

њихова заједница; 

- знати да се заједница Бога, људи и природе зове Црква 

-уочити да изван Цркве свет не може постојати вечно 



- увидети да су Апостоли позивали људе у заједницу љубави са Христом 

- разумети значај Христовог оваплоћења (рађања) 

- уочити важност светитеља (Свети Сава) 

-знати да је Литургија начин на који сви остварујемо заједницу са Богом; 

- упознати најважније хришћанске врлине 

-упознати садржај молитве «Царе небески»;  

 

5. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

.презентација 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво слуша, 

љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   



-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

-моћи да уочи да се Бог откривао изабраним људима, за разлику од паганских 

божанстава 

-моћи да објасни да је рођење Христово догађај који дели историју на стару и нову еру 

-моћи да разликује Стари и Нови Завет 

- моћи да преприча библијску приповест о стварању човека  

- моћи да наведе неке од последица првородног греха  

- моћи да наведе неке од најважнијих старозаветних личности и догађаја 

-моћи да наведе и протумачи на основном нивоу Десет Божјих заповести 

- знати да је цар Давид испевао Псалме у славу Божију 

- моћи да уочи да су старозаветни пророци најављивали долазак Месије 

 

6. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

.презентација 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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



-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво 

слуша, љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи 

креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

- моћи да препозна да су Јевреји очекивали Месију на основу старозаветних 

пророштава 

- моћи да закључи да је доласком Исуса Христа Бог склопио Нови Завет са људима 

- моћи да именује Јеванђелисте и препозна њихове иконографске символе 

- моћи да преприча догађај Благовести и да препозна да је то „почетак спасења“ 

- моћи да преприча Богородичине празнике 

-моћи да преприча библијски опис Рођења Христовог 

- моћи да препозна да су Христова чуда израз Његове љубави према људима 

-моћи да преприча догађаје Васкрсења Лазаревог и Уласка у Јерусалим, догађај 

Христовог Страдања и Васкрсења, Вазнесења и Педесетнице 

 

7. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 



.презентација 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво слуша, 

љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 

Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  

-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

- моћи да препозна да нам Христос открива Бога као љубавну заједницу три личности 

- знати да је Символ вере установљен на Васељенским саборима 

- умети да интерпретира Символ вере 

- моћи да уочи да појам Богочовека описује Христа као истинитог Бога и истинитог 

Човека 

- моћи да увиди да је Литургија извор и циљ свих Тајни Цркве 

- моћи да разликује и именује службе у Цркви (епископ, свештеник, ђакон и народ) 

- бити подстакнут да доживи српске светитеље као учитеље хришћанских врлина  

- моћи да препозна евхаристијску симболику у елементима Крсне Славе 



- бити подстакнут да доживи, вреднује и негује богатство и лепоту српске културне 

баштине 

 

8. РАЗРЕД 

Вредновање ученичких активности се врши свакога часа: 

-праћењем постигнућа ученика 

-начин како ученик учи 

-степен самосталности у раду 

-начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима 

-писањем домаћег задатка 

-вештина комуникације 

-излагањем и представљењем радова (изложба радова, цртежи...) 

-учешће у различитим облицима групног рада 

-самосталност 

.презентација 

-резултати рада 

-креативност 

-практични рад 

 

Непосредно описно оцењивање ученика може се вршити кроз:  

- усмено испитивање; 

-писмено испитивање; 

-посматрање понашања ученика 

Провера постигнућа ученика врши се на сваком часу. 

Оцена је описна и тростепена: истиче се, добар и задовољава.  

Утврђује се на основу следећих критеријума: 

Истиче се: 

- у потпуности разуме основна сазнања о темама Православног катихизиса 

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

-активно учествује у дискусији и доноси закључке  

- показује изузетну самосталност, иницијативу  

- изврсно сарађује са осталим ученицима и наставником  

-активно учествује у наставном процесу, заитересован за рад, тражи изазове, пажљиво слуша, 

љубазан према другима  

-примерним понашањем врло позитивно делује на остале ученике 

-отворен за сарадњу, разговор и разумевање 

 
Добар: 

- делимично разуме садржај теме 

- учествује у дискусијама, закључује, али уз велику помоћ наставника  

-користи се само са добро усвојеним начинима и техникама, те нерадо користи креативни рад 

- не показује жељу за самосталним ангажманом на часу 

- повремено остварује сарадњу са осталим ученицима и наставником 

-на часу слабије активан   

-углавном се примерно понаша на часу 

 

Задовољава:  

- препознаје садржај теме  



-усваја основне појмове предмета али се не ангажује у раду предмета 

- нерадо извршава радне задатке  

-готово да уопште не остварује сарадњу са другим ученицима и наставником 

 

Исходи: 

- моћи да увиди да је човек икона Божија јер је слободна личност  

- моћи да увиди да је подвиг начин живота у Цркви 

- моћи да препозна неке од елемената Литургије 

-моћи да наведе најважније делове храма и препозна њихову богослужбену намену 

-моћи да именује нека богослужења и да зна да постоје покретни и непокретни 

празници 

-моћи да препозна да је Литургија икона Царства Божијег 

-моћи да преприча догађај Преображења Господњег 

- моћи да препозна разлику између православне иконографије и световног сликарства 

 


