
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета  

МУЗИЧКА КУЛТУРА  

у 5, 6, 7. и 8.  разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 

 

5.разред 

Оцена одличан 5 

Ученик даје одговоре исцрпно и потпуно самостално о улози музике и инструментима у  

праисторији. Наводи изражајна средства карактеристична за одређени период.  

Изводи самостално песме у Ц дуру. 

Савладао нотне вредности предвиђене планом и исте изведе самостално. 

Препознаје основне елементе музичког писма. 

Препознаје инструменте у свакодневном животу. 

Користи могућности икт-а за самостално истраживање. 

 

Врло добар 4 

Показује интересовање за предмет, активан је на часу.  

Активно учествује у различитим облицима групног рада на пројектима. 

Одговоре о делима, музичким стиловима  даје углавном самостално, уз малу помоћ 

наставника. 

Изводи песму уз мању помоћ наставника. 

 

Добар 3 

Ученик уме да формулише своје ставове, понекад је активан на часу. 

Одговори нису потпуни и целовити о музичким стиловима, композиторима и делима, али 

су самостални. 

Показује заинтересованост за сопствени процес учења. 

 

Довољан 2 

Ученик је усвојио одговарајућу терминологију о музичко стилским епохама. 

Одговоре о елементима музичке писмености  даје површно уз помоћ наставника. 

Редовно похађа наставу. 

 

 

6.разред 

 

Оцена одличан 5 

Ученик даје одговоре исцрпно и потпуно самостално о музичкој епохи. Наведе изражајна 

средства карактеристична за одређени период.  

Има развијено критичко  размишљање и у складу са тим доноси закључке и износи ставове 

о делима композитора. 

Препознаје основне елементе музичког писма. 



Препознаје инструменте у свакодневном животу. 

Користи могућности икт-а за самостално истраживање. 

Изводи самостално песме. 

 

Врло добар 4 

Показује интересовање за предмет, активан је на часу.  

Активно учествује у различитим облицима групног рада на пројектима. 

Одговоре о делима, музичким стиловима даје углавном самостално, уз мању помоћ 

наставника. 

Изводи песму уз мању помоћ наставника. 

 

Добар 3 

Ученик уме да формулише своје ставове, понекад је активан на часу. 

Одговори нису потпуни и целовити о музичким стиловима, композиторима и делима, али 

су самостални. 

Показује заинтересованост за сопствени процес учења. 

 

Довољан 2 

Ученик је усвојио одговарајућу терминологију о музичко стилским епохама. 

Одговоре о елементима музичке писмености  даје површно уз помоћ наставника. 

Редовно похађа наставу. 

 

 

7.разред 

 

Оцена одличан 5 

Ученик даје одговоре исцрпно и потпуно самостално о класицизму и музичко сценском 

облику- опери. Наводи изражајна средства карактеристична за одређени период.  

Самостално изводи песме. 

Има развијено критичко  размишљање и у складу са тим доноси закључке и износи ставове 

о делима композитора и музичким облицима. 

Препознаје инструмент или групу инструмената према врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила. 

Препознаје инструменте у свакодневном животу. 

Користи могућности икт-а за самостално истраживање. 

Критички доноси суд о квалитету извођења музичког дела. 

 

Врло добар 4 

Показује интересовање за предмет, активан је на часу.  

Активно учествује у различитим облицима групног рада на пројектима. 

Одговоре о делима, музичким стиловима и музичким облицима даје углавном самостално, 

уз мању помоћ наставника. 

 

Добар 3 

Ученик уме да формулише своје ставове, понекад је активан на часу. 



Одговори нису потпуни и целовити о музичким стиловима, композиторима и делима, али 

су самостални. 

Показује заинтересованост за сопствени процес учења. 

 

Довољан 2 

Ученик је усвојио одговарајућу терминологију о музичко стилским епохама. 

Одговоре даје површно уз помоћ наставника. 

Редовно похађа наставу. 

 

 

8.разред 

 

Оцена одличан 5 

Ученик даје одговоре исцрпно и потпуно самостално о музичкој епохи и музичко сценским 

облицима. Наводи изражајна средства карактеристична за одређени период.  

Има развијено критичко  размишљање и у складу са тим доноси закључке и износи ставове 

о делима композитора и музичким облицима. 

Препознаје инструмент или групу инструмената према врсти композиције у оквиру датог 

музичког стила. 

Препознаје инструменте у свакодневном животу. 

Користи могућности икт-а за самостално истраживање. 

Критички доноси суд о квалитету извођења музичког дела. 

 

Врло добар 4 

Показује интересовање за предмет, активан је на часу.  

Активно учествује у различитим облицима групног рада на пројектима. 

Одговоре о делима, музичким стиловима и музичким облицима даје углавном самостално, 

уз мању помоћ наставника. 

 

Добар 3 

Ученик уме да формулише своје ставове, понекад је активан на часу. 

Одговори нису потпуни и целовити о музичким стиловима, композиторима и делима, али 

су самостални. 

Показује заинтересованост за сопствени процес учења. 

 

Довољан 2 

Ученик је усвојио одговарајућу терминологију о музичко стилским епохама. 

Одговоре даје површно уз помоћ наставника. 

Редовно похађа наставу. 

 


