
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета 

ИСТОРИЈА  

у 5, 6, 7. и 8.  разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 

 

Бројчана оцена утврђује се у току школске године, на основу следећих критеријума: 

• постизање резултата, 

• независност 

• Ангажовање ученика. 

 

Ученик се оцењује у складу са програмом потребног предмета на основу: 

• усмена провера постигнућа, 

• писмене провере постигнућа 

• практичан рад 

• активности на време 

• резултати рада, 

• презентације и презентације учешћа у дебати и дискусији, 

• есеј писање, 

• писање домаћег задатка, 

• учешће у различитим облицима групног рада, 

• рад на пројектима 

 

1. Одличан (5) даје се ученику који: 

- у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама; 

- лако логички повезује чињенице и појмове; 

- самостално доноси закључке на основу података; 

- решава проблеме на нивоу креативног мишљења и потпуно критички размишља; 

– показује изузетну самосталност са изузетно високим степеном активности и ангажовања. 

 

2. Врло добар (4) даје се ученику који: 

- у великој мери показује способност примене знања и логички повезује чињенице и 

појмове; 

- самостално доноси закључке на основу података; 

- решава одређене проблеме на нивоу креативног мишљења и значајно критички размишља; 

– показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања. 

 

3. Добар (3) добија ученик који: 

- довољно показује способност коришћења информација у новим ситуацијама; 

- у значајној мери логички повезује чињенице и појмове; 



- углавном самостално доноси закључке на основу података и делимично самостално 

решава одређене проблеме; 

- довољно критички размишља; 

– показује делимичан степен активности и ангажованости. 

 

4. Оцену довољан (2) добија ученик који: 

- знање које је стекао је на нивоу репродукције, уз минималну примену; 

- у мањој мери логички повезује чињенице и појмове и изводи закључке на основу података 

искључиво уз подршку наставника; 

- понекад је самосталан у решавању проблема и не размишља довољно критички; 

– показује нижи степен активности и ангажованости. 

 

5. Недовољан (1) добија ученик који: 

– знање које је постигао није ни на нивоу признања 

- не показује способност репродукције и примене; 

- не доноси закључке на основу података; 

- не размишља критички; 

- не показује интересовање за учешће у активностима или ангажовање. 

 

 

Индивидуални образовни планови 

 

ИОП - Ученик коме је потребна додатна подршка у образовању процењује се на основу 

ангажовања и степена остварености циљева и исхода дефинисаних индивидуализацијом 

плана 

• Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП 1, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка 

оцењивања. 

• Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП 2, оцењује се на основу 

ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су 

дефинисани персонализованим наставним планом и програмом, уз прилагођавање 

метода и поступака оцењивања. 

Иницијална процена 

На почетку школске године наставник оцењује досадашња постигнућа ученика у оквиру 

одређене области, модула или теме, релевантне за обавезан предмет, у тој школској години 

ради планирања рада наставника и за даље праћење напредовања ученика. 

 

Провера постигнућа ученика се врши на сваком часу. 

 

 

 


