
Критеријуми и елементи оцењивања ученика у настави предмета 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

у 5, 6, 7. и 8. разреду 

Основне школе «Бранко Ћопић» 

 

5. – 8. разред 

 

Током првог полугодишта, предметни наставник се упознаје са ученицима и кроз 

иницијални тест упознаје се са њиховим постигнућима из претходног циклуса образовања.  

Ученици су на почетку године упознати са свим датумима писмених провера (писмени 

задаци и контролне вежбе).  

Оцена на контролном задатку је: 90% -пет, 70%-четири, 50%-три и 30%-два.  

Граматика – критеријум за оцењивање градива ове области усаглашен је са образовним 

стандардима сва три нивоа постигнућа, основног, средњег и напредног нивоа: 

● Одличан (5) – ученик самостално испуњава захтеве сва три нивоа постигнућа из фонетике, 

морфологије, синтаксе и лексике; показује веома висок степен ангажовања; зна и примењује 

граматичка правила у сложенијим примерима; 

● Врло добар (4) – ученик самостално испуњава захтеве сва три нивоа постигнућа из 

фонетике, морфологије, синтаксе и лексике и примењује граматичка правила у сложенијим 

примерима уз малу помоћ наставника; показује висок степен ангажовања;  

● Добар (3) – ученик самостално испуњава захтеве основног и делимично средњег нивоа из 

фонетике, морфологије, синтаксе и лексике; ангажован је повремено; препознаје и 

примењује граматичка правила у основним примерима;  

● Довољан (2) – ученик минимално испуњава захтеве основног нивоа из фонетике, 

морфологије, синтаксе и лексике уз помоћ наставника; ангажован је веома ретко; препознаје 

граматичка правила у најједноставнијим примерима;  

● Недовољан (1) – ученик не испуњава минималне захтеве основног нивоа постигнућа из 

фонетике, морфологије, синтаксе и лексике ни уз помоћ наставника; не зна да препозна 

граматичка правила у најједноставнијим примерима. 

Књижевност - критеријум за оцењивање градива из књижевности усаглашен је са 

образовним стандардима сва три нивоа постигнућа, основног, сдредњег и напредног нивоа:  

● Одличан (5) – ученик самостално испуњава захтеве сва три нивоа постигнућа из ове 

области (наводи дела и писце, разликује књижевне родове и врсте, одређује врсту стиха и 

строфе, проналази стилске фигуре и различите облике приповедања; самостално анализира 



књижевно дело, аргументовано образлаже свој став о делу и повезује га са другим 

текстовима по тематици, структури и мотивима);  

● Врло добар (4) – ученик самостално испуњава захтеве сва три нивоа постигнућа из 

књижевности, уз малу помоћ наставника (самостално анализира књижевна дела уз 

познавање основних одлика и функционалних појмова);  

● Добар (3) – ученик самостално испуњава захтеве основног и делимично средњег нивоа из 

књижевности (познаје основне одлике књижевности и разликује типове уметничког 

стваралаштва (усмена и ауторска књижевност); познаје основне функционалне појмове;  

● Довољан (2) – ученик минимално испуњава захтеве основног нивоа ове области, уз помоћ 

наставника (повезује наслове књижевних дела и имена аутора, разликује књижевне родове 

и препознаје основне одлике књижевних текстова);  

● Недовољан (1) – ученик не испуњава минималне захтеве основног нивоа постигнућа из 

књижевности ни уз помоћ наставника. 

Наставник има могућност да постигнућа ученика проверава и петнаестоминутним 

тестовима у сврху формативног праћења постигнућа пређене области, градива. 

Ученицима се саопштавају оквирни датуми обрада лектире. У Дневнику 

прочитаних књига ученици треба да бележе кратак садржај лектире, ликове и њихову 

анализу у оквиру истраживачких задатака које предметни наставник унапред даје. 

Непрочитана лектира  повлачи негативну оцену.  

Три неурађена домаћа задатка током полугодишта повлаче негативну оцену. 

Активности ученика се бележе током читаве године. За активно учешће у настави, 

ученици за три и више прецизних, тачних одговора током наставе у току полугодишта 

добијају оцену одличан (5). За три и више нетачних и непрецизних одговора, односно 

незадовољавајуће знање, ученици у оквиру активности на часу у току полугодишта добијају 

оцену недовољан (1).     

Ученик барем једном има усмени одговор.  

Усмени одговор се састоји од пет питања. Сваки тачан одговор носи до 100% бодова. За 

петицу је неопходно имати између 450 и 500 бодова.  

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин, а у складу са 

Правилницима о оцењивању у основној школи:  

• Одличан (5) ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок ниво 

познавања градива, одговара на потпитања наставника без помоћи наставника и самостално 

повезује знања уводећи и појмове и појаве које се тичу других предмета, или на начин који 

показује висок степен развијености међупредметних компетенција. Успешно решава 

задатке на свим нивоима постигнућа (почев од препознавања градива до примене наученог 



на новим примерима). Успешно актуализује своја знања и повезује их са стварним 

примерима из живота.  

• Врлодобар (4) Ученик самостално одговара на питања, уз минималну помоћ и погрешке, 

добро познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављаног питања, 

самостално одговара на потпитања која даје наставник, или уз малу помоћ наставника. 

Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника.  

• Добар (3) Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их 

репродукује, уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши. Не 

открива узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима.Одговара на 

питања основног нивоа и задатке које је наставник већ давао на часу. Показује занимање и 

труди се, упркос свему.  

• Довољан (2) Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати 

само основне појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити на 

тачна решења и уз помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа. Отежано 

повезује дате чињенице и често греши у примени знања.  

• Недовољан (1) Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не 

показује интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и 

„дајте ми један“, не жели усмено да одговара кад на њега дође ред или када га наставник 

позове да одговара. 

У предагошку документацију или електронски дневник се бележе питања која је 

ученик одговарао и проценат постигнућа. 

Осим усменог одговора, ученици су у прилици да одговарају рецитовање и говорна 

вежба се такође може оцењивати.  

Оцењивање говорних вежби:  

● Одличан (5) – ученик се правилно изражава, тачно казује текст поштујући правила 

композиције, износи своје ставове, описе и емоције у складу са задатом темом, лепо 

формулише своје мишљење, има изграђену културу комуникације;  

● Врло добар (4) – ученик успешно одговара на постављене захтеве, уз мања одступања;  

● Добар (3) – ученик делимично одговара на постављене захтеве;  

● Довољан (2) – ученик одговара на постављене захтеве само уз помоћ наставника и на врло 

једноставним примерима;  

● Недовољан (1) – ученик није научио текст и није се припремио за усмено изражавање. 

Оцењивање рецитовања ученика:  



● Одличан (5) – ученик изражајно, тачно и јасно рецитује текст уз одговарајућу дикцију, 

правилно изговара све гласове;  

● Врло добар (4) – ученик изражајно, тачно и јасно рецитује текст уз делимично 

одговарајућу дикцију, правилно изговара све гласове;  

● Добар (3) – ученик тачно рецитује текст, али без одговарајуће дикције и изражајности;  

● Довољан (2) – ученик рецитује текст без дикције и изражајности, правећи често грешке;  

● Недовољан (1) – ученик није научио задати текст.  

  Писмени задаци - критеријум за оцењивање писмених и домаћих задатака 

(састава/есеја) обухвата неколико делова: композицију, садржај, стил, граматику, правопис 

и естетски изглед.  

● Одличан (5) – ученик је тачно одговорио на тему, нема правописних ни стилских грешака, 

има  увод, разраду и закључак и да то не буде само физички одвојено, већ и да одговара 

теми. Ученик који добија одличну оцену не сме да меша два писма. 

● Врло добар (4) – ученик је тачно одговорио на тему, испоштовао захтеве композиције, 

реченице су јасне са мањим граматичким и правописним грешкама, стилу недостаје више 

описа и емоција.  

● Добар (3) – ученик је тачно одговорио на тему, поједини делови композиције нису у 

потпуности испоштовани (нису повезани, недостаје увод или закључак), поједине реченице 

нису јасне, са честим правописним и граматичким грешкама, недостаје доста описа и 

емоција, рад је понегде нечитак и неуредан;  

● Довољан (2) – ученик је делимично одговорио на тему, увод, разрада и закључак нису 

уједначени, реченице су нејасне и неповезане, стил је сиромашан са великим граматичким 

и правописним грешкама, рад је веома нечитак и неуредан;  

● Недовољан (1) – ученик није ништа написао или ученик није одговорио на тему, нису 

испоштовани захтеви композиције, рад се не може прочитати, реченице су потпуно 

неповезане и нејасне са превише граматичких, правописних и стилских грешака. 

У активности и оцењивање улазе и практични радови у виду презентација, израда 

паноа, учествовања у културним манифестацијама и сличне активности.  

Ученички рад се прати на дневном нивоу и континуирано.  

Ученици који раде по прилагођеном или измењеном програму у оквиру ИОП-а имају 

другачији критеријум оцењивања. Он није исти за све ученике и зависи од потреба и 

постигнућа ученика који раде по овом програму, а прилагођава се индивиуализованом раду 

сваког ученика појединачно. 

Сарадња са родитељима је активна кроз отворена врата физичким присуством или 

разменом мејла, већ како здравствена ситуација налаже. 



Закључна оцена је аритметичка средина свих добијених оцена у току године. 

Ученици су на време информисани од стране наставника о свом просеку, а родитељи путем 

есДневника. 

 


