
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета  

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

у 5, 6, 7. и 8.  разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 
 

Ученик се из ликовне културе оцењује на основу: 

- припремљености за час (ношење прибора) 

- домаћих задатака 

- ангажовања и активности за време часа 

- израде практичног рада 

- дискусије на задату тему (ликовни проблем) 

- анализе завршеног рада 

- учествовања на изложбама и ликовним конкурсима 

- учествовања на школским изложбама (редовне изложбе, Св.Сава, Дан школе).  

 

Практичан рад представља ликовни рад ученика у различитим техникама визуелних 

уметности. 

Приликом оцењивања се полази од индивидуалних способности ученика, нивоа 

спретности и умешности. Обавезан је индивидуални приступ сваком ученику. У обзир 

се узима индивидуално напредовање у односу на сопствена претходна постигнућа, 

могућности и ангажовање. 

 

 

      Оцена ОДЛИЧАН 5 

Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Веома успешно се ангажује на 

часу и показује одлично разумевање ликовне проблематике. Показује изразиту 

маштовитост и оригиналност у изради рада. Изводи дводимензионалне и 

тродимензионалне радове на напредном нивоу. Идеју реализује на оригиналан начин 

уз примену принципа компоновања, датих и самосталних, уз претходно правилно 

постављену композицију, више квалитета линија, облика и њихових односа у простору, 

повезивање ликовних елемената, изузетно познавање технике и материјала. Веома 

успешно ставља уметничка дела у одговарајући историјски и друштвени контекст. 

Користи тачне термине у анализи дела (ритам, текстура, облик...). Изводи радове са 

одређеном намером, користећи одабране материјале и технике, како би постигао 

одређене ефекте. Учествује на изложбама и ликовним конкурсима.  

       Оцена ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Успешно се ангажује на часу и 

показује врло добро разумевање ликовне проблематике. На занимљив начин решава 

ликовни проблем, уме да реализује идеју. Показује изразиту маштовитост и 

оригиналност у изради рада. Успешно изводи дводимензионалне и тродимензионалне 



радове на напредном нивоу (правилно постављена композиција, постоји квалитет 

линија, грађења облика и њихових односа у простору, правилно повезује ликовне 

елементе и организује их по принципима компоновања, познавање технике и 

материјала). Познаје и користи изражајне могућности класичних и савремених медија. 

Ставља уметничка дела у историјски и друштвени контекст. Користи тачне термине у 

анализи дела (ритам, текстура, облик...). 

   Оцена ДОБАР 3 

Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Показује солидну ангажованост на 

часу и разумевање ликовне проблематике. Уме делимично да објасни идеју коју 

реализује. Не показује маштовитост и оригиналност, већ репродукује одговарајући 

мотив. Изводи у солидној мери дводимензионалне и тродимензионалне радове на 

средњем нивоу (добро постављена композиција; линије постоје, али се не одликују 

одговарајућим квалитетом; гради основне облике, али без одговарајућег међусобног 

односа; добро коришћење техника и материјала, без одговарајуће динамике у текстури 

и ритму). И код решене ликовне проблематике, уколико је рад незавршен, критеријум 

је делимично испоштован. Користи у раду основне медије и ликовно се изражава на 

средњем нивоу.  

      Оцена ДОВОЉАН 2 

Ученик редовно присуствује настави и носи прибор. Не показује ангажованост за рад 

на часу (дискусија, анализа, разумевање ликовне проблематике и довољно разумевање 

теме). Не уме да објасни идеју коју треба да ликовно реализује. Изводи 

дводимензионалне и тродимензионалне радове на основном нивоу (скицирана 

композиција, започето сликање). Користи у раду основне материјале, медије и изражава 

се ликовно одговарајућом техником на основном нивоу.  

        

        Оцена НЕДОВОЉАН 1 

 

Ученик не доноси прибор више од половине месеца (три узастопна минуса), одбија 

да ради на часу и не показује заинтересованост и ангажованост, иако има све 

могућности да прати наставу.  

 

 


