
Основна школа „Стефан Немања“ Ниш

Критеријуми оцењивања ученика
од I до IV разреда
(правилник)

Стручно веће разредне наставе



Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних Планом и програмом наставе
и учења предмета, општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз
поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.
Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним

и сумативним оцењивањем.
Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета, у складу са законом и правилником.
Бројчана оцена из обавезних предмета, у току школске године, утврђује се на основу следећих критеријума:

оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика.



Критеријуми бројчаног оцењивања

Оцену одличан (5) добија ученик који:

- у потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу и већину захтева са
напредног нивоа стандарда уз веома висок степен ангажовањa;

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

- лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;

- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

- решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje;

- показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања.

Оцену врло добар (4) добија ученик који:

- у потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном исредњем нивоу, као и део захтева
са напредног нивоа стандарда уз мању помоћ наставника уз висок степен ангажовања;

- у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;

- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

- решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje;

- показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Оцену добар (3) добија ученик који:



- у потпуности, самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи деона средњем нивоу
стандарда уз ангажовање ученика;

- у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;

- у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;

- већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине
проблеме;

- у довољној мери критички рaсуђуje;

- показује делимични степен активности и ангажовања.

Оцену довољан (2) добија ученик који:

- испуњавања уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делуосновног нивоа стандарда постигнућа и
ангажовање ученика;

- знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену;

- у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се
заснивају на подацима;

- понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje;

- показује мањи степен активности и ангажовања.

Оцену недовољан (1) добија ученик који:

-ни уз помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу стандарда;

- знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;



- не изводи закључке који се заснивају на подацима;

- критички не рaсуђуje;

- не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.



При оцењивању, руководимо се следећим принципима :

1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;

2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);

3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања
како би се осигурала ваљаност, поузданост и објективност оцена;

4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој
ефикасности у процесу учења и ефекат оцене на даљи процес учења;

5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;

6) уважавање индивидуалних разлика.

Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа,
као и напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним
оцењивањем.Формативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте редовно и планско прикупљање
релевантних података о напредовању ученика, постизању прописаних исхода и циљева и постигнутом степену
развоја компетенција ученика. Сумативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте вредновање постигнућа
ученика на крају програмске целине, модула или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене
сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у дневник рада, а и у педагошку документацију.

Ученику се не може умањити оцена из предмета због његовог односа према ваннаставним активностима или
непримереног понашања у школи.



Критеријуми оцењивања у првом разреду основне школе



Предме
т

Период Први ниво Друго ниво

Трећи ниво Четврти ниво

(незнатно напредовање)

С
рп
ск
и
је
зи
к

П
рв
о

тр
ом

ес
еч
је

- Правилно изговара
све гласове, везује
их за слова, а слова
у речи.

- Чита краће
текстове са
разумевањем.

- Правилно и
самостално пише
једноставним и
пуним реченицама.
Самостално
исказује своје
мишљење.

- Правилно
употребљава тачку
и велико слово.

- Правилно шчитава
повезујући речи у
реченицу, правилно
пише слова и
повезује их у речи.

- Одваја речи
приликом писања.

- Одговара на питања
пуном реченицом и
дословно понавља
краће садржаје.

- Самосталан је у
исказивању свог
мишљења.

- Изговара гласове
и везује их за
слова.
- Шчитава и
делимично разуме
прочитано.
- Пише по диктату
са грешкама.
- Уочава главне
ликове у тексту.

- Изговара гласове и не везује
их за слова.

- Делимично савладао слова.
- При читању словка.

- Пише слова са извесним
грешкама не везујући их у
реч.

- Уз подстицај учитеља
исказује своје мишљење.

П
рв
о

по
ло
уг
о

ди
ш
те

- Успешно је
савладао сва

- Зна и штампана и
писана слова и
међусобно их
разликује.

- Разликује писана
од штампаних
слова.

- Пише по диктату



штампана и писана
слова.

- Чита са
разумевањем.

- Пише без грешке.
- Самостално

препричава краће
садржаје и прича о
догађајима.

- Чита повезујући
речи у реченицу.

- Пише по диктату са
по неком грешком.

- Одговара на
питања пуном
реченицом.

са извесним
грешкама.

- Шчитава и
делимично
разуме
прочитано.

- Разликује писана од
штампаних слова.

- Пише по диктату са
извесним грешкама.

- При читању словка.



С
рп
ск
и
је
зи
к

М
иш

љ
ењ

е
на
ст
ав
ни
ка

о
ра
ду

и
на
пр
ед
ов
ањ

у
уч
ен
ик
а

 Ученик је
успешно
савладао
предвиђене
садржаје.

 Чита са
разумевањем,
пише без
грешака.

 Самостално
исказује своје
мишљење пуним
реченицама.

 Ученик је уз велики
труд и рад успешно
савладао сва слова.

 Чита са
разумевањем, пише
по диктату са мањим
грешкама.

 Правилно
употребљава тачку и
велико слово.

 У односу на
предзнање са почетка
школске године
ученик је напредовао
у писању и
шчитавању с тим
што делимично
разуме прочитано.
 Несигуран је при
употреби тачке и
великог слова.
 Пуном реченицом
одговара на
постављено питање.
 Препорука је да
вежба читање и
писање и употребу
тачке и великог
слова.

 Ученик је почео шк. годину
без предзнања у погледу
познавања слова, читања и
писања.

 Напредује спорије од
очекиваног, распознаје сва
слова, преписује текст са
табле, а по диктату пише са
извесним грешкама.

 При читању словка.
 Препорука је да посебну

пажњу посвети писању и
усавршавању технике
читања.



С
рп
ск
и
је
зи
к

Д
ру
го

тр
ом

ес
еч
је

- Савладао је читање и
писање, разликује
знаке интерпункције
као и обавештајну,
упитну и узвичну
реченицу.

- Уочава главне
ликове и њихове
особине као и
просторне и
временске односе.

- Дословно понавља
краће садржаје и
самостално описује
бића по битним
обележјима.

- Савладао је читање и
писање, разликује
знаке интерпункције
као и обавештајну,
упитну и узвичну
реченицу.

- Уочава главне ликове,
просторне и временске
односе.

- Правилно пише
слова и повезује их
у речи. Правилно
шчитава и разуме
прочитано.

- Уз подстицај
препричава краће
садржаје и прича о
догађајима из
окружења.

- Још увек греши при
употреби тачке и
великог слова.
Разликује тачку,
упитник и
узвичник.

- Познаје сва штампана
слова и разликује их од
писаних.

- Лагано шчитава.
- При писању везује слова у

реч и одваја речи при
писању. Не разликује
основне елементе
правописа.

- Уз помоћ учитеља уочава
главне ликове у тексту.



С
рп
ск
и
је
зи
к

К
ра
јг
од
ин
е

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

 У потпуности
савладао
предвиђене
садржаје.

 Самостално пише
без грешке.

 Чита брзином
нормалног говора.

 Савладао је читање и
писање.

 Познаје елементе
правописа.

 Уочава главне
ликове у тексту и
самостално изражава
своје мишљење.

Правилно повезује
слова у реч,
шчитава и разуме
прочитано.

Уз подстицај
препричава краће
садржаје и прича о
догађајима.

 Преписује текст штампаним
словима.

 Словка при читању.
 Уз подстицај уочава ликове

и догађаје у тексту.

С
рп
ск
и
је
зи
к

М
иш

љ
ењ

е
на
ст
ав
ни
ка

о
ра
ду

и
на
пр
ед
ов
ањ

у
уч
ен
ик
а

(к
ра
јг
од
ин
е)

 Ученик је у
потпуности
савладао све
предвиђене
садржаје.

 Чита брзином
нормалног говора и
пише без грешке.

 Препорука је да и
даље вежба чита и

 Ученик је показао
велико напредовање
у току другог
полугодишта.

 Савладао технику
читања и писање.

 Успешно изражава
своје мишљење о
ликовима у тексту.

 Познаје основе
правописа.

 Препорука је да и
даље вежба читање
како би стекао

 Ученик је
напредовао у
току другог
полугодишта.

 Правилно
повезује слова у
речи, шчитава и
разуме
прочитано.

 Препричава краће
садржаје, прича о
догађајима, али
још увек није
самосталан.

 Препорука је да

 Ученик је напредовао у току
другог полугодишта.
Преписује одвајајући речи
при писању.

 Лагано шчитава непознати
текст. Још увек је
несамосталан у уочавању
ликова и догађаја у тексту.

 Препорука је да и даље
вежба читање и писање.



писање како би
наставио и даље да
напредује у другом
разреду.

брзину нормалног
говора.

вежба читање,
ради на брзини
писања и
уредности при
писању.

*Дозвољено је одступање 5-10%.

Предме
т

Период Први ниво Друго ниво

Трећи ниво Четврти ниво

(незнатно напредовање)



М
ат
ем
ат
ик
а П

рв
о

тр
ом

ес
еч
је

Разликује и именује
геометријска тела и
фигуре.

Одређује положај
предмета према себи,
другој особи и другом
предмету.

Црта отворену и
затворену линију уз
правилно коришћење
лењира. Правилно
користи одреднице у,
на, ван.

Сабира и одузима до 10
и познаје термине и
знаке сабирања и
одузимања. Са лакоћом
решава текстуалне
задатке.

Одређује положаје
предмета према себи.
Разликује геометријска
тела и фигуре.

Црта отворену и
затворену линију и
правилно користи
одреднице у, на, ван.

Групише предмете
према више особина.

Броји, чита, пише и
упоређује бројеве до 10.

Сабира и одузима до 10
једноставне текстуалне
задатке.

Разликује предмете
према величини,
облику и боји.

Разликује и уз помоћ
именује и црта
отворену и затворену
линију.

Правилно користи
одреднице у, на, ван.

Групише предмете
према двема
особинама.

Броји, чита и пише
бројеве до 10, решава
једноставне задатке са
сабирањем и
одузимањем уз мање
грешке.

Уз помоћ и подстицај
разликује предмете према
величини, облику и боји.

Распознаје различите врсте
линија.

Разуме одреднице у, на, ван.

Групише предмете према
једној особини.

Пише бројеве до 5 и броји
помоћу дидактичког
материјала, али не разуме
количину.

Уз подстицај учитеља, а уз
помоћ дидактичког материјала
сабира и одузима до5.

П
рв
о

по
ло
уг
од
иш

те

(з
ак
љ
уч
на

Сабира и одузима до
10 и познаје термине и
знаке сабирања и

Броји, чита, пише и
упоређује бројеве до 10.

.

Разликује предмете
према величини,
облику и боји.

Правилно користи

Разликује предмете према
величини, облику и боји.



одузимања. Са
лакоћом решава
текстуалне задатке.

Сабира и одузима до
10 једноставне
текстуалне задатке.

одреднице у, на, ван.

Броји, чита и пише
бројеве до 10, решава
једноставне задатке.

Разуме одреднице у, на, ван.

Групише предмете према
једној особини. Уз подстицај
сабира и одузима до 5.



М
ат
ем
ат
ик
а

М
иш

љ
ењ

е
на
ст
ав
ни
ка

о
ра
ду

и
на
пр
ед
ов
ањ

у
уч
ен
ик
а

 Сабира и
одузима до 10 и
познаје термине
и знаке
сабирања и
одузимања. Са
лакоћом решава
текстуалне
задатке.

 Препоручујем да
и даље вежба
задатке како би
их са успехом
решавао.

Броји, чита, пише и
упоређује бројеве до 10.

 Сабира и одузима до
10 и решава
једноставне
текстуалне задатке.

 Препоручујем да
ученик више пажње
посвети вежбању
текстуалних задатака
како би био
сигурнији при
њиховом решавању.

Броји, чита и пише
бројеве до 10, решава
једноставне задатке са
сабирањем и
одузимањем уз мање
грешке.

Препоручујем да се
ученик више потруди
како би савладао
таблицу сабирања и
одузимања до 10, што
би му омогућило да у
наредном периоду
решава једноставне
задатке без грешке.



Разуме одреднице у, на, ван.

 Групише предмете према
једној особини и уз помоћ
сабира и одузима до 5.

 Пошто не разликује
количину у наредном
периоду је потребно радити
на оспособљавању ученика
да сабира и одузима до 10 и
схвати количину.



М
ат
ем
ат
ик
а

Д
ру
го

тр
ом

ес
еч
је

- Броји, чита и пише
бројеве до 20,
међусобно их
упоређује са
употребом знакова
веће, мање једнако.

- Сабира и одузима
бројеве до 20, познаје
и користи
математичку
терминологију.

- Броји, чита и пише и
упоређује бројеве до
100.

- Сабира и одузима до
100 и успешно
решава текстуалне
задатке.

- Броји, чита и пише
бројеве до 20 и
упоређује их уз
коришћење знакова
веће, мање, једнако.

- Решава једноставне
текстуалне задатке.

- Броји, чита и пише
бројеве до 100.

- Броји, чита и пише
бројеве до 20 и
упоређује их.

- Сабира и одузима до
20.

- Чита и пише бројеве до
100.

- Разликује новчанице и
користи их.

- Зна ознаку непознатог
броја.

Броји чита и пише бројеве до 10
и упоређује их.

Сабира и одузима до 5 без
грешке, а до 10 са грешкама.

Броји до 20 уз помоћ
дидактичког материјала и не
разликује количину.

Разликује метални и папирни
новац.



М
ат
ем
ат
ик
а

К
ра
јг
од
ин
е

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

 . Сабира и одузима
до 100 и успешно
решава текстуалне
задатке.

 Решава
једноставне
текстуалне задатке
до 20.

 Броји, чита и
пише бројеве до
100.

 Броји, чита и пише
бројеве до 20 и
упоређује их.

 Сабира и одузима до
20.

 Чита и пише бројеве
до 100.



Броји чита и пише бројеве до 10
и упоређује их.

Сабира и одузима до 5 без
грешке, а до 10 са грешкама.

 Зна да броји до 20.

М
ат
ем
ат
ик
а

М
иш

љ
ењ

е
на
ст
ав
ни
ка

о
ра
ду

и
на
пр
ед
ов
ањ

у
уч
ен
ик
а

(к
ра
јг
од
ин
е)

- Сабира и одузима
бројеве до 20, познаје
и користи
математичку
терминологију.

- Броји, чита и пише и
упоређује бројеве до
100.

Сабира и одузима до
100 и успешно решава
текстуалне задатке.

Препорука је да и даље
овако успешно
примењује стечена

Броји, чита, пише и
упоређује бројеве до 20.

 Сабира и одузима до
20 и решава
једноставне
текстуалне задатке.

 Броји, чита и пише
бројеве до 100.

Препоручујем да ученик
више пажње посвети
вежбању текстуалних
задатака како би био
сигурнији при њиховом

.

Броји, чита и пише
бројеве до 20, решава
једноставне задатке са
сабирањем и
одузимањем уз мање
грешке.

Чита и пише бројеве до
100.

Препоручујем да се
ученик више потруди
како би савладао
таблицу сабирања и

Како би ученик савладао
сабирање и одузимање до 20,
препорука је да се више ангажује
и буде активнији у раду.



знања у раду решавању. одузимања до 20, што
би му омогућило да у
наредном периоду
решава једноставне
задатке без грешке.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Предме
т

Период Први ниво

Друго ниво

Трећи ниво

Четврти ниво

С
ве
т
ок
о
на
с

П
рв
о

тр
ом

ес
еч
је - Познаје елементе културе живљења. Описује

дом школу, породицу.
- Познаје и примењује правила понашања у

саобраћају.
- Правилно се оријентише у простору и времену

и именује кретање у околини.

Уочава елементе културе живљења. Уз подстицај
описује дом, школу, породицу.

Познаје правила понашања у саобраћају.

Оријентише се у простору и вемену и препознаје
различите врсте кретања.



П
рв
о
по
ло
уг
од
иш

те

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

- Познаје и примењује знања о култури
живљења и основна саобраћајна правила.

- У потпуности је савладао предвиђене исходе.

Познаје и поштује неке елементе културе живљења.

Делимично је савладао предвиђене исходе за овај период.

С
ве
т
ок
о
на
с

Д
ру
го

тр
ом

ес
еч
је

Уочава и именује живу и неживу природу,
природне појаве и уочава и описује узрочно-
последичне везе.

Самостално износи своје мишљење о појавама у
природи.

Уз подстрек и помоћ именује живу и неживу природу,
али још не уочава узрочно-последичне везе. Формулише
питања и одговоре уз помоћ учитеља.

Уз подстицај износи своје мишљење о природним
појавама.



С
ве
т
ок
о
на
с

К
ра
јг
од
ин
е

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

Самостално износи своје мишљење, зна узрочно-
последичне везе у природи и примењује стечена
знања.

Уочава узрочно-последичне везе у природи, али је
несамосталан у излагању.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Предме
т

Период Први ниво

Друго ниво

Трећи ниво

Четврти ниво



Л
ик
ов
на

ку
лт
ур
а П
рв
о

тр
ом

ес
еч
је

Служи се средствима и техникама ликовно-
визуелног изражавања. Исказује утиске о свом
раду и радовима друге деце. Педантан и уредан
у раду

Служи се неким техникама ликовно-визуелног
изражавања. Уз подстицај исказује утиске о свом раду.
Разликује боје али их у раду не примењује реално.

П
рв
о

по
ло
уг
од
иш

те

(з
ак
љ
уч
на

Служи се средствима и техникама ликовно-
визуелног изражавања. Исказује утиске о свом
раду и радовима друге деце. Педантан и уредан

Служи се неким техникама ликовно-визуелног
изражавања. Уз подстицај исказује утиске о свом раду.
Разликује боје али их у раду не примењује реално.



у раду.

Л
ик
ов
на

ку
лт
ур
а

Д
ру
го

тр
ом

ес
еч
је

Препознаје ликовне садржаје и материјале и служи

се средствима и техникама ликовно-визуелног
изражавања. Самостално исказује утиске о свом
раду и радовима друге деце. Педантан је, уредан и
креативан у раду.

Служи се неким техникама и средствима ликовно-
визуелног изражавања. Препознаје неке ликовне
садржаје и материјале. Уз помоћ и подстицај износи
утисак о свом раду и раду друге деце.



Л
ик
ов
на

ку
лт
ур
а

К
ра
јг
од
ин
е

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

Педантан је, уредан и креативан у раду.

Препознаје ликовне садржаје и материјале и служи

се средствима и техникама ликовно-визуелног
изражавања.

Служи се неким техникама и средствима ликовно-
визуелног изражавања. Препознаје неке ликовне
садржаје и материјале.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Предме
т

Период Први ниво

Друго ниво

Трећи ниво

Четврти ниво

М
уз
ич
ка

ку
лт
ур
а П
рв
о

тр
ом

ес
еч
је

Разликује звуке из окружења и пева песме по слуху.

Веома је ангажован у свим музичким активностима
током часа.

Разликује неке звуке из окружења и пева једноставне
песме по слуху. Уз подстицај учествује у музичким
активностима.

П
рв
о
по
лу
го
ди
ш
те

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

Пева све научене песме по слуху и изводи

Пева неке научене песме по слуху и делимично
изводи ритмичку пратњу. Воли да игра музичке игре.



ритмичку пратњу. Правилно изводи научене
музичке игре.

М
уз
ич
ка

ку
лт
ур
а

Д
ру
го

тр
ом

ес
еч
је

Зна да пева све научене песме по слуху. Успешно
игра све научене игре. Изводи ритмичку пратњу без

Зна да пева неке научене песме по слуху. Игра неке
научене музичке игре. Делимично изводи ритмичку



грешке. Воли да слуша уметничку музику, пратњу.

М
уз
ич
ка

ку
лт
ур
а

К
ра
јг
од
ин
е

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

Зна да пева све научене песме по слуху. Успешно
игра све научене игре. Изводи ритмичку пратњу без
грешке. Воли да слуша уметничку музику,

Зна да пева неке научене песме по слуху. Игра неке
научене музичке игре. Делимично изводи ритмичку
пратњу

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Предме
т

Период Први ниво Друго ниво

Трећи ниво Четврти ниво

(незнатно напредовање)

Ф
из
ич
ко

ва
сп
ит
ањ

е

П
рв
о

тр
ом

ес
еч
је

Напредује у развоју моторичких способности,
Правилно и вешто изводи вежбе, и природне
облике кретања. Познаје и поштује правила у
играма.

Споро напредује у развоју моторичких способности.
Изводи једноставне облике кретања. Учествује у
играма.



П
рв
о
по
лу
го
ди
ш
те

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

Правилно изводи форме природног облика
кретања.Вешт је и спретан, тако да се истиче при
вежбању. Изводи неке форме природног облика кретања, уз

подстицај се укључује у заједничке активности.



Ф
из
ич
ко

ва
сп
ит
ањ

е

Д
ру
го

тр
ом

ес
еч
је

Познаје и поштује правила у играма и правила
понашања на часу. Учествује у заједничким
активностима и успешно сарађује са
вршњацима Брине о правилном држању тела.

Изводи одређене облике природног облика кретања.
Воли да се такмичи и познаје правила игре, али их се
углавном придржава.



Ф
из
ич
ко

ва
сп
ит
ањ

е

К
ра
јг
од
ин
е

(з
ак
љ
уч
на

оц
ен
а)

Напредује у развоју моторичких способности.
Познаје, поштује и примењује правила
понашања на часу и учествује у свим
заједничким активностима.

Изводи одређене облике природног облика кретања.
Познаје правила игре, али их се углавном придржава.
Воли игре лоптом.

*Дозвољено је одступање 5-10%.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРОНАУКА

Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање и активности оцењује се описно и то:

 истиче се

, добар,

 задовољава.



Критеријуми оцењивања у другом разреду основне школе



У другом разреду основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик се оцењује бројчаном оценом на скали од 1
(недовољан) до 5 (одличан).

Критеријуми бројчаног оцењивања
Оцену одличан (5) добија ученик који:
- у потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу и већину захтева са напредног нивоа
стандарда уз веома висок степен ангажовањa;
- у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама;
- лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
- решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje;
- показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања.
Оцену врло добар (4) добија ученик који:
- у потпуности, самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном исредњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа
стандарда уз мању помоћ наставника уз висок степен ангажовања;
- у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
- решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje;
- показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.
Оцену добар (3) добија ученик који:
- у потпуности, самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи деона средњем нивоу стандарда уз ангажовање
ученика;
- у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;
- у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме;
- у довољној мери критички рaсуђуje;
- показује делимични степен активности и ангажовања.
Оцену довољан (2) добија ученик који:
- испуњавања уз помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делуосновног нивоа стандарда постигнућа и ангажовање ученика;
- знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену;
- у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на
подацима;



- понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje;
- показује мањи степен активности и ангажовања.
Оцену недовољан (1) добија ученик који:
-ни уз помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу стандарда;
- знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;
- не изводи закључке који се заснивају на подацима;
- критички не рaсуђуje;
- не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.



Критеријуми оцењивања у настави српског језика – 2. разред

Тема: УЧЕЊЕ ДРУГОГ ПИСМА

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 влада основном техником читања и писања латиничког текста;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Разликује ћирилицу
од латинице; може да
запише речи
латиницом; уме да уз
помоћ запише краће
реченице; слова
обликује неправилно,
често мешајући писма;
- чита споро и често
греши;

- Записује реченице,
преписујући текст
написан ћирилицом;
често слова обликује
нечитко;
чита споро уз грешке;
самостално латиницом
записује реченице.

- Самостално чита и
пише латиницом уз
мање грешке.

- Користи латиницу
исто као што користи
ћирилицу; потпуно и
самостално користи оба
писма.

Тема: КЊИЖЕВНОСТ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 пронађе експлицитно исказане информације у једноставном тексту (линеарном и
нелинеарном);

 разликује књижевне врсте: песму, причу, басну, бајку, драмски текст;
 одреди главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту;
 одреди редослед догађаја у тексту;
 уочи главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;



 разликује стих и строфу;
 уочи стихове који се римују;
 објасни значење пословице и поуке коју уочава у басни;
 чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
 изражајно рецитује песму;
 изводи драмске текстове;
 износи своје мишљење о тексту;
Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Препознаје делове
песме: строфа и стих,
уз помоћ;
-Повезује догађаје у
причи уз помоћ;
-Препознаје главне и
споредне ликове;
наводи ликове у
причи; примећујући
основне особине
ликова уз помоћ;
-Уз помоћ разликује
бајку, драмски текст,
басну, причу и роман;
- Углавном научи
песму и уз помоћ је
рецитује;
- Уз помоћ и подстицај
може да изведе
једноставану улогу у
драмском тексту;
-Уз помоћ може да
издвоји очигледну и

- Препознаје делове
песме: строфа и стих,
уз помоћ, препознаје
песничке слике уз
подстицај;
- Препознаје догађаје у
причи и повезује их уз
подстицај;
- Разврстава ликове на
главне и споредне и
препознаје основне
особине ликова уз
подстицај;
- Разликује бајку,
драмски текст, басну,
причу и роман;
- Рецитује песму уз
мањи подстицај;
- Уз мањи подстицај
може да изведе
једноставнију улогу у
драмском тексту;
-Уз подстицај издваја

- Разликује делове
песме: строфа и стих ,
Изражава доживљај
песме те издваја
песничке слике;
- Уочава временску
повезаност догађаја у
причи и наводи
правилан редослед
радње;
- Издваја главне и
споредне ликове;
објашњава основне
особине;
- Уме да опише главне
карактеристике
књижевне врсте;
- Изражајно рецитује
песму;
- Самостално изводи
улоге у драмском
тексту;
- Самостално издваја

- Самостално разликује
делове песме:
- Изражава доживљај
песме и песничке слике
уз давање примера;
- Објашњава узрочно-
последичну временску
повезаност догађаја у
причи и износи
правилан редослед
радње;
- Разликује главне и
споредне ликове и
упоређује их;
објашњава
особине ликова и
наводи примере;
-Самостално описује
главне карактеристике
књижевне врсте дајући
примере;
- Самостално и
изражајно рецитује



јасну поуку басне; уме
да препозна
пословицу.

очигледну и јасну
поуку басне;
може да препозна
пословицу.

поуку у басни, уме да
објасни неке
пословице.

доносећи доживљај
песме слушаоцу;
- Самостално и
изражајно изводи улоге
у драмском тексту;
- Самостално издваја
поуке у басни,
самостално објашња
пословице.

Тема: ЈЕЗИК

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 разликује глас и слог и препозна самогласнике и сугласнике;
 разликује врсте речи у типичним случајевима;
 одређује основне граматичке категорије именица и глагола;
 разликује реченице по облику и значењу;
 поштује и примењује основна правописна правила.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Препознаје именице
и глаголе помоћ;
- Уз помоћ разликује
реченице по обилику и
значењу;
-Уз помоћ препознаје и
разликује глас и слово;
- Раставља речи на
крају реда користећи
цртицу уз помоћ;
-Углавном правилно

- Препознаје
једноставне примере
именица и глагола у
говорној и писаној
комуникацији;
- Разликује реченице по
облику и значењу у
једноставним
примерима;
- Разликује глас и
слово;

- Препознаје и
разликује именицу и
глагол као врсту речи
међу другим речима у
говорној и
писаној комуникацији
уз подстицај;
- Разликује реченице
по облику и значењу и
даје једноставне
примере;

- Разликује именицу и
глагол као врсту речи
међу другим речима у
говорној и писаној
комуникацији;
-Разликује реченице по
облику и значењу и даје
сопствене примере;
-Разликује глас, слово,
самогласнике и
сугласнике;



изговара речцу ли,
греши у записивању
упитних реченица;
- Углавном правилно
изговара речцу не ,
греши у записивању;
-- Примењује
претходно научена
правописна правила уз
помоћ;
- Пише вишечлана
географска имена,
често греши;
- Препознаје велико
почетно слово у
називима улица, тргова
и градова, пише само
уз помоћ.
- Изговара и пише
гласове ч, ћ, ђ, џ у
речима уз веће грешке.

- Раставља речи на
крају реда користећи
цртицу, често греши;
-- Правилно изговара
речцу ли, понекад
греши у записивању
упитних реченица;
-Углавном правилно
изговара речцу не,
понекад греши у
записивању;
-- Примењује
претходно научена
правописна правила уз
мању помоћ;
- Пише вишечлана
географска имена уз
више грешака;
- Препознаје велико
почетно слово у
називима улица, тргова
и градова, пише уз
више грешака;
- Изговара и пише
гласове ч, ћ, ђ,џ у
речима уз грешке.

- Разликује слас,
слово , самогласнике и
сугласнике - понекад
греши;
- Раставља речи на
крају реда користећи
цртицу уз понеку
грешку;
- Правилно изговара и
записује речцу ли у
упитним реченицама;
- Правилно изговара и
записује речцу не у
одричним реченицама;
-Разуме и примењује
претходна знања и
вештине;
- Пише вишечлана
географска имена уз
мање грешака;
-Примењује научена
правописна правила о
писању имена, назива
градова, села, улица и
тргова уз мање грешке;
- Изговара и пише
гласове ч, ћ, ђ, џ у
речима уз понеку
грешку.

- Примењује правило
растављања речи на
крају реда користећи
цртицу и даје примере;
- Правилно изговара и
самостално записује
речцу ли и даје
примере;
- Правилно изговара и
записује речцу не у
одричним реченицама и
примењује научено у
сопственим примерима;
- Самостално повезује и
примењује претходна
знања;
- Примењује научено о
писању вишечланих
географских имена;
- Разуме и примењује
научена правописна
правила о писању
имена, назива градова,
села, улица и тргова;
- Примењује научено о
писању гласова ч, ћ, ђ и
џ у речима и
реченицама.

Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Исходи:



На крају разреда ученик ће бити у стању да:
 користи различите облике усменог и писменог изражавања препричавање, причање, описивање;
 правилно састави дужу и потпуну реченицу и
 споји више реченица у краћу целину;
 учествује у разговору и пажљиво слуша саговорника;
 разликује основне делове текста (наслов, пасус, име аутора, садржај);
 изражајно чита ћирилички текст.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Разговара и слуша
саговорника у
разговору уз помоћ;
-Уз помоћ саставља
једноставну реченицу,
често греши;
- Обликује кратку
причу уз подстицај и
помоћ;
- Запажа појединости у
посматрању и уз
помоћ,
описује лик/предмет
према плану;
- Извештава о
обављеном задатку
или о ономе који ће се
тек обавити не
поштујући
хронолошки редослед
догађаја;
- Уз помоћ разликује
основне делове текста

- Поставља и одговара
на питања уз помоћ;
-Може уз подстицај да
састави реченицу, уз
мање правописне
грешке;
-- Обликује кратку
причу према плану;
-- Запажа појединости у
посматрању и уз
подстицај,
описује лик/предмет
према плану ;
- Извештава о
обављеном задатку или
о ономе који ће се тек
обавити уз одступања
у хронолошком
редоследу догађаја;
- Разликује основне
делове текста (наслов,
пасус, име аутора,
садржај), често греши;

- Уљудно разговара и
слуша саговорника;
- Самостално поставља
и одговара на питања;
- Самостално саставља
реченице уз поштовање
већине правописних
правила;
- Самостално обликује
кратку причу према
плану;
- Запажа појединости у
посматрању,
непотпуно
описује лик/предмет
према плану;
- Извештава о
обављеном задатку или
о ономе који ће се тек
обавити уз мања
одступања у
хронолошком
редоследу догађаја;

- Самостално уљудно
разговара и слуша
саговорника;
- Самостално поставља
сложенија питања и
даје одговоре на
сложена питања, у
складу са узрастом;
- Самостално саставља
сложеније реченице
поштујући правописна
првила;
- Самостално обликује
причу уз поштовање
језичких и правописних
правила;
- Самостално запажа
појединости у
посматрању и описује
лик/предмет према
плану описа логички
повезаним реченицама;
-- Самостално



*Дозвољено је одступање
5-10%.

Бројчано оцењивање:

У току полугодишта ученик ће имати најмање четири оцене у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020).

Ученици 2. разреда се из предмета српски језик оцењују на три начина:

1) писмено

2) усмено

3) на основу активности на часу

1) Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је
следећа:

(наслов, пасус, име
аутора, садржај);
- Чита споро и без
поштовања
интерпункције, често
греши;
уз помоћ разуме
прочитано;

- Гласно чита текст уз
грешке, не обраћа
пажњу на знаке
интерпункције;
углавном разуме
прочитано.

- Самостално разликује
основне делове текста;
- Гласно чита текстове
уз понеку грешку,
потребно му је
скренути пажњу на
интонацију и доживљај
текста; разуме
прочитано.

извештава о обављеном
задатку или о ономе
који ће се тек обавити
држећи се хронолошког
редоследа догађаја;
- Самостално разликује
основне делове текста
уз навођење примера;
- Гласно и изражајно
чита текстове,
поштујући
интерпункцију и
доживљај текста;
разуме прочитано;



 од 85%-до 100% одличан (5)

 од 70%-до 85% врло добар (4)

 Од 55%-70% добар (3)

 од 40%-55% довољан (2)

 испод 40% недовољан (1)

Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 10%.

2) Усмене провере знања

Оцењивање се врши континуирано, на сваком часу. Ученици чије знање наставник проверава на часу усменим путем бирају се методом
случајног одабира, према жељама ученика да тог дана одговарају усменим путем или у договору са наставником. Оцена на усменом
одговарању може се формирати на основу учениковог одговора углавном на пет постављених питања.

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин (у складу је са Правилницима о оцењивању у основној
школи):

Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из граматике, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Такође,
познаје и примењује граматичка и правописна правила, активно учествује на часу током часова анализе текста, самостално изводи
закључке. Ученик течно чита и негује читалачке навике. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже другим
ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у
решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове - анализира, класификује, повезује, примени те изведе
закључак. Сналази се у различитим облицима рада.

Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе књижевно-теоријске и
граматичке појмове и термине. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.



Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај, уз наставникову
подршку је активан на часовима.

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на
време и није активан на часу. Ученици добијају и оцену из лектире, коју радимо неколико пута годишње. Рад на лектири је понекад
организован као групни рад или рад у пару.

Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији ):

- писмене провере до петнаест минута; усмено одговарање,активност на часу; ангажовање (степен развијености ученичке
компетенције); успешност у групном раду; израда плаката/паноа; семинарски радови; презентације ,учешће у пројектима, културним
догађајима,на литерарним конкурсима, такмичењима из књижевности и језика, и осталим активностима које подстичу љубав према
српском језику, култури и традицији , домаћи задаци, однос према раду.

а) Писмене провере до 15 минута

Писмена провера у трајању до 15 минута се не најављује и служи за процену напретка ученика. Резултат се бележи у педагошку
документацију и саопштава ученику. Наставник на основу неколико резултата петнаестоминутних вежби може извести бројчану оцену.

б) Домаћи задаци и посебни (индивидуални) задаци:

Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао ученику. Три ненаписана домаћа задатка
вреднују се оценом недовољан (1). Уколико ученик није понео домаћи задатак на час (није донео свеску, радну свеску, презентацију,
плакат, пано...) сматра се да га није урадио. Уколико наставник утврди да је домаћи задатак писао неко други или је преписан са
интернета, сматра се да га ученик није урадио. Уколико ученик на следећем часу покаже уредно написан домаћи задатак, наставник то
бележи у своју педагошку свеску, али се не брише минус или други знак да је задатак неизвршен уколико ученик није заиста поправио
свој однос према изради домаћих задатака. Уколико ученик добије посебан задатак у договору са наставником бира облик у којем ће га
представити и уколико је задатак урађен самостално, са разумевањем, благовремено и потпуно , може бити оцењен оценом одличан (5).

Уколико је задатак површно урађен, преузет са интернета или нема критичког односа према садржају, уколико ученик не познаје тему
довољно да би самостално о њој говорио, али је показао интересовање и урадио задатак, његов се одговор позитивно оцењује као
урађен, али не добија оцену, већ се позитиван одговор бележи у педагошку свеску наставника.



в)Стална активност на часу оцењује се оценом одличан (5) или нижом јер су одговори били непотпуни или нетачни, а активност
присутна, уколико је ученик сагласан.

г)Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз
прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена оставрености прилагођених
циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.



Критеријуми оцењивања у настави математике – 2. разред

Тема: БРОЈЕВИ

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

– одреди десетице најближе датом броју;
– усмено сабира и одузима бројеве до 100;
– користи појмове чинилац, производ, дељеник, делилац, количник, садржалац;
– примени замену места и здруживање сабирака и чинилаца ради лакшег рачунања;
– усмено множи и дели у оквиру прве стотине;
– израчуна вредност бројевног израза са највише две операције;
– реши текстуални задатак постављањем израза са највише две рачунске операције и провери
тачност решења;
– одреди непознати број у једначини са једном аритметичком операцијом;
– одреди делове (облика) дате величине;
– изрази одређену суму новца преко различитих апоена;
– прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама;
– прикаже мањи број података у таблици и стубичастим дијаграмом;
– уочи правило и одреди следећи члан започетог низа;

Довољан (2) Добар (3) врло добар (4) Одличан (5)

- Броји унапред и
уназад до 100.
- Зна да одреди који
бројеви припадају
одређеној десетици.
- Сабира и одузима до

- Уме да упореди
бројеве по величини и
да прикаже број на
датој бројевној
полуправој уз мању
помоћ.

- Уме да упореди
бројеве по величини и
да прикаже број на
датој бројевној
полуправој.
- Самостално и тачно

- Самостално и тачно
решава изразе са две и
више рачунских
операција.
- Самостално и тачно
примењује замену



до 100 без
аутоматизације уз
сталну помоћ,
повремено греши у
примени одговарајућег
математичког записа.
- Уз подршку
примењује замену
места и здруживање
сабирака, често греши
у именовању чланова
рачунских операција. -
- Уз подршку
примењује везу
сабирања и одузимања
у скупу бројева до 100
при чему често греши
у именовању чланова
рачунских операција.
- Одређује непознати
сабирак, умањеник и
умањилац уз сталну
помоћ.
- Множи и дели у
оквиру таблице
множења без
аутоматизације, уз
сталну помоћ.
- Примењује везу
множења и дељења уз
сталну помоћ, не
именује при томе

- Самостално и тачно
сабира и одузима са
прелазом у скупу
бројева до 100, ретко
погреши.
- Примењује
одговарајући
математички запис,
објашњава уз
минималну помоћ
поступак писаног
рачунања.
- Примењује замену
места и здруживање
сабирака именујући при
томе чланове
рачунских операција,
понекад погреши.
- Примењује везу
сабирања и одузимања
именујући при томе
чланове рачунских
операција.
- Одређује непознати
сабирак, умањеник и
умањилац, али не
обашњава поступак.
-Множи и дели у
оквиру таблице
множења без потпуне
аутоматизације, уз
повремене грешке које

сабира и одузима са
прелазом у скупу
бројева до 100.
- Самостално и тачно
примењује
одговарајући
математички запис,
објашњава поступак
писаног рачунања.
- Самостално и тачно
примењује замену
места и здруживање
сабирака именујући
при томе чланове
рачунских операција.
- Самостално и тачно
примењује везу
сабирања и одузимања
именујући при томе
чланове рачунских
операција.
- Самостално и тачно
одређује непознати
сабирак, умањеник и
умањилац и објашњава
поступак.
- Самостално и тачно
решава једноставне и
понекад сложене
текстуалне задатке и
зна да самостално и
понекад уз мањи

места и здруживање
сабирака именујући при
томе чланове
рачунских операција.
- Самостално и тачно
примењује везу
сабирања и одузимања
у скупу бројева до 100
именујући при томе
чланове рачунских
операција ради лакшег
и бржег рачунања.
- Самостално и тачно
одређује непознати
сабирак, умањеник и
умањилац и објашњава
поступак израчунавања.
- Самостално и тачно
решава сложене
текстуалне задатке са
две операције и
објашњава поступак и
проверава тачност
решења.
- Самостално и тачно
решава једначином
сложене текстуалне
задатке и проверава
тачност решења.
- Самостално и тачно
аутоматизовано множи
и дели у свакодневној



чланове рачунских
операција.
- Одређује непознати
чинилац, дељеник и
делилац уз сталну
помоћ.
- Решава једноставне
текстуалне задатке уз
мању несигурност и
сталну помоћ.
- Именује новчанице и
уз помоћ зна да изрази
суму преко различитих
апоена.
- Уз помоћ чита и
записује бројеве
римским цифрама.
-Уз велику помоћ
приказује мањи број
података у таблици и
стубичастим
дијаграмом.
- Уз велику помоћ
уочава правило и
одређује следећи члан
започетог низа.

исправља самостално.
-Примењује везу
множења и дељења уз
повремену помоћ, не
именујући при томе
чланове рачунских
операција.
-Одређује непознати
чинилац, дељеник и
делилац, али не
објашњава поступак.
- Решава текстуалне
задатке, уз несигурност
и повремену помоћ, али
најчешће разуме и
може самостално да
постави задатак.
- Именује новчанице,
али греши и сам се
исправља када
изражава суму преко
различитих апоена.
- Чита и записује
бројеве римским
цифрама, понекад
греши.
- Приказује мањи број
података у таблици и
стубичастим
дијаграмом, али
понекад се деси грешка.
- Најчешће самостално

подстицај објасни
поступак.
- Самостално и тачно
одређује непознати
чинилац, дељеник и
делилац и објашњава
поступак.
- Самостално множи и
дели аутоматизовано у
оквиру таблице
множења.
- Самостално
примењује везу
можења и дељења
именујући при томе
чланове рачунских
операција.
- Самостално и тачно
решава текстуалне
задатке уз помоћ и
подстицај код
сложених зададатака.
- Зна да изрази
одређену суму новца
преко различитих
апоена, али је
несигуран.
- Самостално и тачно
чита и записује бројеве
римским цифрама.
- Самостално приказује
мањи број података у

примени.
- Самостално и тачно
примењује везу можења
и дељења именујући
при томе чланове
рачунских операција.
- Самостално и тачно
решава једначине са
две рачунске операције
и објашњава поступак.
- Самостално и тачно
решава сложене
текстуалне задатке са
две операције и
објашњава поступак и
проверава тачност
решења.
- Самостално и тачно
решава проблемске
задатке на више начина
и објашњава своје
приступе решавању.
- Самостално и тачно
изражава одређену
суму новца преко
различитих апоена.
- Самостално и тачно
записује и чита бројеве
римским цифрама и
објашњава систем
писања бројева
римским цифрама.



уочава правило и
одређује следећи члан
започетог низа.

таблици и стубичастим
дијаграмом и зна да
прочита податке из
дијаграма, најчешће
зна да реши задатак на
основу тих података.
- Самостално уочава
правило и одређује
следећи члан започетог
низа.

- Самостално и тачно
приказује мањи број
података у таблици и
стубичастим
дијаграмом и зна да
прочита податке из
дијаграма и на основу
тих података реши
задатак и провери
тачност решења.
- Самостално закључује
на основу датих
података, уочава
правило и одређује
следећи члан започетог
низа, објашњава
правило.

Тема: ГЕОМЕТРИЈА

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 разликује дуж, полуправу и праву;
 одреди дужину изломљене линије (графички и рачунски);
одреди обим геометријске фигуре;
 нацрта правоугаоник, квадрат и троугао на квадратној мрежи и тачкастој мрежи;
 уочи подударне фигуре на датом цртежу;
 уочи симетричне фигуре;
 допуни дати цртеж тако да добијена фигура буде симетрична у односу на дату праву.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)



-Разликује дуж,
полуправу и праву и уз
помоћ их црта.
- Уз помоћ мери
дужину дужи.
- Именује геометријска
тела (лопта, ваљак,
купа, пирамида, квадар
и коцка)
- Именује геометријске
облике у равни
(квадрат, круг,
троугао, правоугаоник
и тачку).
- Именује и разликује
отворену изатворену
изломљену и криву
линију.
- Уз велику помоћ
одређује дужину
изломљене линије
графички и рачунски.
- Зна да обим
представља збир
дужина страница
фигуре, али му је
потребна помоћ у
израчунавању.
- Уз помоћ црта
правоугаоник, квадрат
и троугао на
квадратној мрежи и

- Разликује дуж,
полуправу и праву и
понекад прецизно их
црта.
- Самостално мери
дужину дужи, али
понекад греши.
- Именује и црта
геометријска тела
(лопта, ваљак, купа,
пирамида, квадар и
коцка)
- Именује и црта
геометријске облике у
равни (квадрат, круг,
троугао, правоугаоник
и тачку).
- Зна да одреди дужину
изломљене линије
графички и рачунски,
али повремено греши.
- Зна да обим
представља збир
дужина страница
фигуре, самостално
израчунава обим када
су дужине страница
изражене истом
јединицом мере уз
повремене грешке.
- Самостално, али
непрецизно црта

- Црта и обележава дуж
(када је дата дужина),
праву и полуправу.
- Самостално и тачно
мери дужину дужи,
понекад погреши у
изражавању
различитим јединицама
мере за дужину.
- Именује и самостално
црта геометријска тела
(лопта, ваљак, купа,
пирамида, квадар и
коцка)
- Именује и самостално
црта геометријске
облике у равни
(квадрат, круг, троугао,
правоугаоник и тачку).
- Самостално одређује
дужину изломљене
линије графички и
рачунски.
- Самостално
израчунава обим када
су дужине страница
изражене истом
јединицом мере.
- Самостално црта
правоугаоник, квадрат
и троугао на квадратној
мрежи и тачкастој

- Самостално црта и
обележава дуж , праву
и полуправу.
- Самостално и тачно
мери дужину дужи, и
изражава је различитим
јединицама мере за
дужину.
- Самостално и тачно
одређује дужину
изломљене линије
графички и рачунски,
- Самостално и тачно
израчунава обим када
су дужине страница
изражене различитим
јединицама мере или
сам мери дужине
страница и рачуна
обим.
- Уочава симетричне
фигуре и самостално и
прецизно допуњава
дати цртеж тако да
добијена фигура буде
симетрична у односу на
дату праву.
- Уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни и
самостално их црта на
основу захтева датих у



тачкастој мрежи.
- Уочава подударне
фигуре на датом
цртежу, али често
греши и потребана му
је помоћ.
- Уочава симетричне
фигуре и често
неправилно (потребна
му је већа помоћ)
допуњава дати цртеж
тако да добијена
фигура буде
симетрична у односу
на дату праву.
- Уз помоћ користи
геометријски прибор.

правоугаоник, квадрат
и троугао на квадратној
мрежи и тачкастој
мрежи.
- Самостално уочава
подударне фигуре на
датом цртежу.
- Уочава симетричне
фигуре, уз повремену
помоћ допуњава дати
цртеж тако да добијена
фигура буде
симетрична у односу на
дату праву.
- Самостално, али
непрецизно користи
геометриски прибор.

мрежи.
- Уочава симетричне
фигуре и самостално
допуњава дати цртеж,
тако да добијена
фигура буде
симетрична у односу
на дату праву, али није
прецизан.
- Уочава међусобне
односе геометријских
објеката у равни и црта
их на основу захтева
датих у текстуалном
задатку повремено
тражећи помоћ.
- Самостално користи
геометриски прибор.

текстуалном задатку.

Тема:МЕРЕЊЕ ИМЕРЕ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 изрази дужину у различитим јединицама за мерење дужине;
 измери дужину дужи и нацрта дуж дате дужине;
 чита и запише време са часовника;
 користи јединице за време у једноставним ситуацијама.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Зна јединице за
мерење дужине и
претвара их уз већу

- Зна јединице за
мерење дужине и
претвара их уз

- Зна јединице за
мерење дужине и
самостално их

- Самостално мери
дужину дате дужи и
црта дуж одређене



помоћ.
- Уз помоћ мери
дужину дате дужи и
црта дуж одређене
дужине.
- Уз већу помоћ
користи прибор за
мерење дужине.
- Разликује врсте
часовника.
- Зна да прочита време
на дигиталном
часовнику.
- Уз помоћ зна да
наброји јединице за
мерење времена.
- Зна који је дан данас,
који је био јуче и који
ће бити сутра, зана
који је сада месец.
- Самостално набраја
годишња доба.
- Зна колико месеци
траје једна година и
зна да наброји дане у
недељи и месеце у
години.

повремену помоћ.
- Мери дужину дате
дужи и и црта дуж
одређене дужине, али је
повремено непрецизан.
- Самостално користи
прибор за мерење
дужине.
- Зна да прочита време
на дигиталном
часовнику и уз помоћ
чита време на
часовнику са
казаљкама.
- Набраја јединице за
мерење времена и зна
колико минута има час,
колико часова траје
дан, колико дана и
недеља има у години,
самостално набраја
месеце у години, али му
је потребна помоћ у
примени.
- Самостално и тачно
бележи датум.
- Самостано чита
календар.

претвара.
- Самостално мери
дужину дате дужи и
црта дуж одређене
дужине, али је понекад
непрецизан.
- Зна самостално да
прочита и запише
време на часовнику,
али понекад погреши.
- Набраја јединице за
мерење времена и зна
колико минута има час,
колико часова траје
дан, колико дана и
недеља има у години,
самостално набраја
месеце и колико који
месец има дана.
- Самостално уз мање
грешке претвара
јединице за мерење
времена.
- Уз мању помоћ зна да
именује који месеци
припадају ком
годишњем добу.

дужине.
- Зна самостално и
тачно да прочита и
запише време на било
ком часовнику.
- Добро познаје
јединице за мерење
времена и самостално и
тачно то знање
примењује у
свакодневном животу.
- Самостално и тачно
именује који месец
припада ком годишњем
добу.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Ученици 2. разреда се из предмета математика оцењују на три начина:

1) писмено

2) усмено

3) на основу активности на часу

1) Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је
следећа:

 од 85%-до 100% одличан (5)

 од 70%-до 85% врло добар (4)

 Од 55%-70% добар (3)

 од 40%-55% довољан (2)

 испод 40% недовољан (1)

Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 10%.

2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора углавном на пет постављених питања.

Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из математике, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Такође,
познаје и примењује правила у математици, активно учествује на часу током обраде новог градива, самостално изводи закључке.
Ученик уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака, зна својства операција сабирања и одузимања и
уме да их примени, уме да примени различите јединице мере. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже
другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у
решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове - анализира, класификује, повезује, примени те изведе
закључак. Сналази се у различитим облицима рада.



Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе математичке појмове и
термине. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај, уз наставникову
подршку је активан на часовима.

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на
време и није активан на часу.

Елементи оцењивања из математике су:

- усвојеност образовних садржаја;

- примена знања;

- активност ученика.

Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву а по распореду писаних провера знања. Писане провере, које
трају 15 минута, не најављују се а наставник може након 2-3 такве провере да унесе оцену у дневник.

У току једног полугодишта ученик добија оцене из писаних провера, усменог одговарања и активности на часу. Закључна оцена се
формира као аритметичка средина свих оцена добијених током целе школске године.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз
прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених
циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.



Критеријуми оцењивања у настави света око нас – 2. разред

Тема: ДРУГИ И ЈА

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
 прихвати последице када прекрши правила понашања;
 се понаша тако да уважава различитости других људи;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 препозна грб, заставу и химну Републике Србије и примерено се понаша према симболима;
 идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
 разликује потребе од жеља на једноставним примерима из сопственог живота;
 повеже личну хигијену, боравак у природи, физичку активност и разноврсну исхрану са очувањем
здравља;

 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 одржава личну хигијену- руку, зуба и чулних органа.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Препознаје
пристојно понашање у
школи и ван ње, али га
се не придржава.
- Препознаје мирно
решавање сукоба уз
помоћ.
- Препознаје важност
међусобног помагања
и уважавања.
- Препознаје права и

- Примењује пристојно
понашање у школи и
ван ње уз честа
одступања.
- Примењује мирно
решавање сукоба уз
подстицај.
- Примењује међусобно
помагање и уважавање
уз подстицај.
- Именује права и

- Примењује пристојно
понашање у школи и
ван ње уз мања
одступања.
- Примењује мирно
решавање сукоба уз
мања одступања.
- Примењује
међусобно помагање и
уважавање уз мања
одступања.

-Примењује пристојно
понашање у школи и
ван ње.
- Предлаже начине
мирног решавања
сукоба.
- Примењује и
предлаже међусобно
помагање, уважава
друге.
- Објашњава права и



именује дужности уз
помоћ.
-Препознаје грб,
заставу и химну
Републике Србије и
примерено се понаша
према симболима;
- разликује потребе од
жеља на једноставним
примерима из
сопственог живота.

дужности уз подстицај.
- Именује химну, грб и
заставу Републике
Србије и примерено се
понаша према
симболима.

- Објашњава права и
дужности.

дужности, даје
примере.
- Повезује личну
хигијену, боравак у
природи, физичку
активност и разноврсну
исхрану са очувањем
здравља.

Тема: КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 одреди тип насеља на основу његових карактеристика;
 оствари права и обавезе у односу на правила понашања у групама којима припада;
 идентификује групе људи којима припада и своју улогу у њима;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 се понаша тако да уважава различитости других људи;
 примени правила културног и безбедног понашања у саобраћају и превозним средствима у насељу
са околином;

 именује занимања људи у свом насељу са околином;
 пронађе тражени објекат у насељу помоћу адресе/карактеристичних објеката;
 разликује облике рељефа у свом насељу и околини;
 разликује облике и делове површинских вода у свом насељу и околини.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)



-Препознаје појам
насеља уз помоћ;
- Разкикује село од
града уз помоћ;
- Препознаје значајне
грађевине у близини
школе уз помоћ;
- Препознаје права и
обавезе у односу на
правила понашања у
групама којима
припада уз помоћ;
- Разликује врсте
саобраћаја уз помоћ;
- Препознаје правила
културног и безбедног
понашања у саобраћају
и превозним
средствима у насељу
са околином уз помоћ;
- Именује занимања
људи у свом насељу са
околином уз помоћ;
- Разликује облике
рељефа у свом насељу
и околини уз помоћ;
- Разликује облике и
делове површинских
вода у свом насељу и
околини уз помоћ.

- Препознаје појам
насеља уз подстицај;
- Разликује село од
града уз подстицај;
- Препознаје значајне
грађевине у близини
школе уз подстицај;
- Препознаје права и
обавезе у односу на
правила понашања у
групама којима припада
уз подстицај;
-Разликује врсте
саобраћаја уз
подстицај;
- Препознаје правила
културног и безбедног
понашања у саобраћају
и превозним
средствима у насељу са
околином уз подстицај;
- Именује занимања
људи у свом насељу са
околином уз подстицај;
- Разликује облике
рељефа у свом насељу
и околини уз подстицај;
- Разликује облике и
делове површинских
вода у свом насељу и
околини уз подстицај.

- Зна појам насеља;
- Разликује село од
града;
- Препознаје значајне
грађевине у близини
школе;
- Препознаје права и
обавезе у односу на
правила понашања у
групама којима
припада уз мања
одступања;
- Разликује врсте
саобраћаја;
- Препознаје правила
културног и безбедног
понашања у саобраћају
и превозним
средствима у насељу са
околином;
- Именује занимања
људи у свом насељу са
околином;
- Разликује облике
рељефа у свом насељу
и околини;
- Разликује облике и
делове површинских
вода у свом насељу и
околини.

-Користи појам насеља
у свакодневном
животу;
-Наводи и описује
значајне грађевине у
близини школе;
- Објашњава права и
обавезе у односу на
правила понашања у
групама којима припада
и даје примере из
свакодневног живота;
-Разликује врсте
саобраћаја;
- Примењује правила
културног и безбедног
понашања у саобраћају
и превозним
средствима у насељу са
околином;
- Наводи примере из
окружења и описује
занимања људи у свом
насељу са околином;
- Именује облике
рељефа у свом насељу
и околини;
- Именује облике и
делове површинских
вода у свом насељу и
околини.



Тема: КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 одабере начин кретања тела , узимајући у обзир облик тела, врсту подлоге и средину у којој се
тело креће;

 понаша се тако да уважава различитости својих вршњака и других људи;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 наводи примере различитих облика кретања у окружењу;
 измери растојање које тело пређе током свог кретања;
 одреди време помоћу часовника и календара користећи временске одреднице: сат, дан, седмицу,
месец, годину;

 забележи и прочита податке из личног живота помоћу ленте времена;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 изведе једноставне огледе пратећи упутства.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)



- Уме да одабере начин
кретања тела,
узимајући у обзир
облик тела, врсту
подлоге и средину у
којој се тело креће, уз
помоћ;
- Наводи примере
различитих облика
кретања у окружењу уз
помоћ;
- Мери растојање које
тело пређе током свог
кретања уз помоћ;
- Препознаје јединице
за мерење времена;
-Именује месеце у
години уз помоћ;
- Одређује број дана у
месецу помоћу
календара, чита
календар и пише датум
уз помоћ,
- Гледа у сат уз помоћ.

- Уме да одабере начин
кретања тела,
узимајући у обзир
облик тела, врсту
подлоге и средину у
којој се тело креће уз
подстицај;
- Наводи примере
различитих облика
кретања у окружењу уз
подстицај;
- Мери растојање које
тело пређе током свог
кретања уз подстицај;
- Препознаје јединице
за мерење времена;
- Именује месеце у
години уз подстицај;
- Одређује број дана у
месецу помоћу
календара, чита
календар и пише датум
уз подстицај,
-Гледа у сат уз
подстицај.

- Уме да одабере начин
кретања тела,
узимајући у обзир
облик тела, врсту
подлоге и средину у
којој се тело креће уз
мања одступања;
- Наводи примере
различитих облика
кретања у окружењу уз
мања одступања;
- Мери растојање које
тело пређе током свог
кретања уз мања
одступања;
- Препознаје јединице
за мерење времена
-Именује месеце у
години;
-Одређује број дана у
месецу помоћу
календара, чита
календар и пише
датум;
-Гледа у сат.

- Примењује, наводи
примере и објашњава
кретање тела,
узимајући у обзир
облик тела, врсту
подлоге и средину у
којој се тело креће.
-Самостално изводи
једноставне огледе
пратећи упутства;
- Примењује
орјентацију у времену.

Тема: РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:
 идентификује заједничке особине живих бића на примерима из окружења;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 препозна примере повезаности живих бића са условима живота;



 разврста животиње из окружења на основу начина живота и начина исхране;
 изведе једноставне огледе пратећи упутства;
 разврста биљке из окружења на основу изгледа листа и стабла;
 повеже делове тела живих бића са њиховом улогом/ улогама;
 негује и својим понашањем не угрожава биљке и животиње у окружењу;
 наведе примере који показују значај биљака и животиња за човека;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 повеже промене у природи и активности људи са годишњим добима;
 безбедно поступа пре и током временских непогода;
 штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
 разврста отпад на предвиђена места;
 понаша се тако да уважава различитости других људи.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

-Идентификује
заједничке особине
живих бића на
примерима из
окружења уз помоћ;
-Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота и
начина исхране уз
помоћ;
-Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла
уз помоћ.

-Идентификује
заједничке особине
живих бића на
примерима из
окружења уз подстицај;
-Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота и
начина исхране уз
подстицај;
-Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла
уз подстицај;
-Препозна примере
повезаности живих
бића са условима

-Идентификује
заједничке особине
живих бића на
примерима из
окружења уз мања
одступања;
-Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота и
начина исхране уз
мања одступања;
-Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла
уз мања одступања;
-Препозна примере
повезаности живих

-Идентификује
заједничке особине
живих бића на
примерима из
окружења;
- Разврста животиње из
окружења на основу
начина живота и
начина исхране;
- Разврста биљке из
окружења на основу
изгледа листа и стабла;
- Препозна примере
повезаности живих
бића са условима
живота;
- Повеже делове тела



живота уз подстицај. бића са условима
живота уз мања
одступања;
-Повеже делове тела
живих бића са
њиховом улогом/
улогама уз мања
одступања.

живих бића са њиховом
улогом/ улогама;
- Изведе једноставне
огледе пратећи
упутства;
-Наведе примере који
показују значај биљака
и животиња за човека;
- Повеже промене у
природи и активности
људи са годишњим
добима;

Тема:ЧОВЕК СТВАРА

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 одабере материјале који својим својствима највише одговарају употреби предмета;
 истезањем, савијањем и сабијањем одреди својства материјала;
 повеже резултате рада са уложеним трудом;
 штедљиво троши производе које користи у свакодневним ситуацијама;
 пронађе нову намену коришћеним предметима;
 разврста отпад на предвиђена места.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

-Препознаје различите
врсте материјала уз
помоћ;
- одабере материјале
који својим својствима

-Препознаје различите
врсте материјала уз
подстицај;
- одабере материјале
који својим својствима

- Зна различите врсте
материјала уз мања
одступања;
-зна да одабере
материјале који својим

-Примењује стечена
знања о различитим
врстама материјала у
свакодневном животу;
-самостално одабира



највише одговарају
употреби предмета уз
помоћ;
-препознаје природне и
вештачке материјале
уз помоћ;
- разврстава отпад на
предвиђена места уз
помоћ.

највише одговарају
употреби предмета уз
подстицај;
-разликује природне и
вештачке материјале уз
подстицај;
- разврстава отпад на
предвиђена места уз
подстицај.

својствима највише
одговарају употреби
предмета уз мања
одступања;
-разликује природне и
вештачке материјале уз
мања одступања;
- самостално
разврстава отпад на
предвиђена места ;
-истезањем, савијањем
и сабијањем одреди
својства материјала.

материјале који својим
својствима највише
одговарају употреби
предмета;
-примењује знања о
природним и
вештачким
материјалима;
-истезањем, савијањем
и сабијањем одреди
својства материјала;
- штедљиво троши
производе које користи
у свакодневним
ситуацијама;
-проналази нову намену
коришћеним
предметима;
- самостално разврстава
отпад на предвиђена
места ;
-изводи једноставне
огледе пратећи
упутства;

*Дозвољено је одступање 5-10%.

Ученици 2. разреда се из предмета свет око нас оцењују на три начина:

1) писмено

2) усмено

3) на основу активности на часу



1) Када су у питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је
следећа:

 од 85%-до 100% одличан (5)

 од 70%-до 85% врло добар (4)

 Од 55%-70% добар (3)

 од 40%-55% довољан (2)

 испод 40% недовољан (1)

Наравно, скала може да варира у зависности од постигнућа ученика, али не више од 10%.

2) Оцена на усменом одговарању се формира на основу учениковог одговора углавном на пет постављених питања.

Оцена одличан (5) – ученик савладава градиво из света око нас, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Активно
учествује на часу током обраде новог градива, износи своје мишљење, самостално изводи закључке. Ученик уме да примени научено
градиво кроз разне активности, способан је да се сналази у простору и времену. Показује иницијативу током наставе, понаша се
другарски, помаже другим ученицима и пријатељски се односи према другарима, редовно израђује домаће задатке и показује
иницијативу и креативност у решавању задатака. Може успешно да ради у различитим групама и врстама задатака.

Оцена врло добар (4) - ученик је способан да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примени те изведе
закључак. Сналази се у различитим облицима рада.

Оцена добар (3) – ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе појмове и термине из
предмета Природа и друштво. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.

Оцена довољан (2) – ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни њихове везе и значај, уз наставникову
подршку је активан на часовима.

Оцена недовољан (1) – ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да напредује. Домаће задатке не израђује на
време и није активан на часу.



Критеријуми оцењивања у настави ликовне културе

Тема: ОБЛИЦИ

Исходи :

● Користи информације о светлости и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад
● Тумачи једноставне визуелне информације везане за облике које опажа у свакодневном

животу.
● Природне облике надограђују, допуњују и на тај начин развијају комбинаторне способности ;
● Користи информације о особинама облика и контрасту у свом стваралачком раду.
● Разматра сам и са другима шта и како је учио и где та знања може применити.
● Изразава своје замисли одабраном ликовном техником.
● Примени стечена знања и доживљена искуства на новим задацима.
● Користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад;
● Уочава визуелне супротности у свом окружењу и изрази одабраним материјалом и техникама

свој доживљај и замисли.
● Преобликују материјале у занимљиве ликовне .целине
● Користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин
● Користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин преобликује, самостално или у

сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу
● Изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и замисли.
● Преобликује, самостално или у сарадњи са другима, материјале и предмете за рециклажу
● Разматра, сам или у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити.
● Повезује уметничко занимање и одговарајуће продукте.

Тема : ПРОСТОР
Исходи:

● Повезује и примењује стечена знања из различитих области, да уређује простор у коме живи и
да води рачуна о њему.

● Повезује уметничко занимање сценографа, костимографа, и одговарајуће продукте.
● Изражава говором, мимиком, и телом различита расположења, покрете и дешавања;



● Упоређује свој и туђ естетски доживљај простора, изрази, одабраним материјалом и техникама
замисли;

Тема : СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Исходи:

● Тумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу и користи их
као подстицај за стваралачки рад
● користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начинсе изрази, одабраним материјалом
и техникаматумачи једноставне визуелне информације које опажа у свакодневном животу
● користи информације и одабрана ликовна дела као подстицај за стваралачки рад;
● тумачи једноставне визуелне информације
● користи материјал и прибор на безбедан, одговоран и креативан начин;
● изрази, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, сећања и замисли

Тема: ЛИКОВНЕ ИГРЕ
Исходи:

● изрази бојом, одабраним материјалом и техникама, своје емоције, машту, осећања и замисли
● вајањем у глини изрази своје емоције, машту, осећања и замисли
● користи информације као подстицај за стваралачки рад;
● разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити
Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

Тема: Облици



-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

-Ученик уз подстицај
уочава и представља
облике у простору.

- Самостално уочава и
представља облике у
простору;
- спретно повезује
облике у простору.

-Самостално уочава и
представља облике у
простору.
-Креативно и
јединствено ликовно
повезује облике у
простору.

Тема: Простор
-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

-Ученик уз подстицај
уређује простор у коме
живи, уочава и
представља простор,
облике и дешавања у
њему.

-Самостално уређује
простор у коме живи и
води рачуна о њему;
-Повезује уметничко
занимање сценографа,
костимографа и
одговарајуће продукте;
-спретно приказује свој
доживљај простора.

-Самостално уређује
простор у коме живи и
води рачуна о њему;
Повезује уметничко
занимање сценографа,
костимографа, и
одговарајуће продукте.
- Креативно и
јединствено приказује
свој доживљај
простора.

Тема: Споразумевање
-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

-Тумачи уз подстицај
једноставне визуелне
информације.

-Самостално користи
једноставне визуелне
информације као
подстицај за
стваралачки рад.

-Самостално користи
једноставне визуелне
информације као
постицај за стваралачки
рад, приказујући свој
доживљај креативно и
јединствено.

Тема: Ликовне игре
-Редовно доноси
прибор и

-Ученик уз подстицај
изражава своје емоције

-Самостално и спретно
изражава своје емоције

-Самостално, креативно
и јединствено изражава



заинтересован је за
рад.

и замисли користећи
информације и
различите материјале и
технике.

машту, осећања и
замисли користећи
различите материјале и
технике примењујући
стечено знање.

своје емоције, машту,
осећања и замисли
користећи различите
материјале и технике
примењујући стечено
знање.

*Дозвољено је одступање 5-10%.

У току једног полугодишта ученик треба да има најмање 4 оцене.

Рад подразумева припрему за час(прибор и домаћи задатак), ангажовање у дискусији у току часа, бележење и скицирање у свесци и
практичан рад(цртање, сликање, вајање и тд.).

Оцена за ангажовање на часу може да се добије на сваком часу за учествовање у полемикама око уметничких питања, креативне идеје
и добре одговоре. Процењују се разумевање суштине ликовне проблематике, вештине изражавања и саопштавања. Ове оцене могу
значајно да поправе стање при закључивању оцене на полугодишту и крају школске године.
Оцена за доношење прибора добија се у току сваког полугодишта. За недоношење прибора добија се минус, а после другог минуса
смањује се оцена за рад на часу.
Практичан рад представља ликовни рад у различитим техникама визуелних уметности. Оцењује се само рад који је рађен на часу и
који се преда на крају часа. Рад који се донесе од куће радо ћу погледати али га нећу оценити. Изузетак су радови за конкурс који
могу да се завршавају код куће због често кратких рокова за слање, стим што се очекује и верује ученицима да ће завршити рад
самостално и предати га у предвиђеном року.
Критеријуми оцењивања су дефинисани у односу на врсту, обим и ниво умећа, вештина и усвојених знања прописаних наставним
планом и програмом за предмет(разред). У свим разредима оцењује се решавање и креирање композиције. У зависности од тога у којој
су мери решени композиција и задатак добија се одређена оцена.

Сваки рад (цртеж, слика и тд.) оцењује се једном оценом у коју улази:
1) оствареност циљева, општих и посебних, односно стандарда; да ли је урађен предвиђени задатак-50% оцене
Напредни ниво (натпросечно талентовани ученици) - боље повезивање елемената у композицији, адекватна примена визуелних
принципа као и развијање сопствених принципа функционисања лемената композиције.



Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на који ће представити своју идеју; другим речима треба што више да
се уживи у задатак и пусте машти на вољу.
Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће посебну помоћ, једноставније задатке у погледу стварања
композиције и нижи критеријум оцењивања. Ипак, од њих се очекује да направе мали помак у односу на предходни рад, потруде се и
испрате ритам школског програма, нарочито време реализације предвиђено за израду задатка
2) заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу) - 30% оцене
3) маштовитост и оригиналност - 10% оцене - важно је да сваки ученик прикаже идеју на свој начин. Прецртавање од других, са
табле и примера, на овом часу није пожељно и неће бити добро прихваћено.
4) напредовање у односу на претходни период -10% оцене



Критеријуми оцењивања у настави физичког и здравственог васпитања – 2. разред

Тема:ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 примени једноставне двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
 правилно дише током вежбања;
 разликује правилно од неправилног држања тела;
 успостави правилно држање тела;
Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 правилно изведе вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
 комбинује и користи усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
 одржава равнотежу у различитим кретањима;
 изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу;
 изведе дечји и народни плес;
Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз помоћ;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз помоћ;
- Одржава равнотежу у
различитим

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз подстицај;
- Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз подстицај;
- Одржава равнотежу у
различитим кретањима;

- Правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз мања
одступања;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз мања
одступања;

-Поседује позитивно
искуство успешности
кроз овладавање
правила елементарних
и штафетних игара
-Спретно учествује у
елементарним и
штафетним играма
-Покретом изражава
своје емоције и



кретањима;
- Изводи кретања,
вежбе и кратке саставе
уз музичку пратњу уз
помоћ;
- Изводи дечји и
народни плес уз
помоћ.

- Изводи кретања,
вежбе и кратке саставе
уз музичку пратњу уз
подстицај;
- Изводи дечји и
народни плес уз
подстицај.

- Одржава равнотежу у
различитим
кретањима;
- Изводи кретања,
вежбе и кратке саставе
уз музичку пратњу уз
мања одступања;
- Изводе дечји и
народни плес уз мања
одступања.

искуства, покрет
усклађује са музиком
-Вешто изводи
сложеније форме
природних облика
кретања.

Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 користи основну терминологију вежбања;
 поштује правила понашања у и на просторима за вежбање;
 поштује мере безбедности током вежбања;
 одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање;
 поштује правила игре;
 навија и бодри учеснике у игри на начин који никога не вређа;
 прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
 уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања;
 уочава улогу делова тела у вежбању;
 уочи промене у расту код себе и други;
 препозна сопствено болесно стање и не вежба када је болестан;
 примењује здравствено - хигијенске мере пре, у току и након вежбања;
 одржава личну хигијену;
 учествује у одржавању простора у коме живи и борави;
 наведе врсте намирница у исхрани;
 препознаје везу вежбања и уноса воде;
 повеже ходање и трчање са позитивним утицајем на здравље;
 препозна лепоту покрета у вежбању;



 се придржава правила вежбања;
 вреднује успех у вежбању;
Довољан (2) Добар (3) врло добар (4) Одличан (5)

- Користи основну
терминологију
вежбања уз помоћ;
– Поштује правила
понашања у и на
просторима за
вежбање;
– Поштује мере
безбедности током
вежбања;
- Одговорно се односи
према објектима,
справама и
реквизитима у
просторима за
вежбање;
- Поштује правила
игре;
- Навија и бодри
учеснике у игри на
начин који никога не
вређа;
- Уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;

- Користи основну
терминологију вежбања
уз подстицај;
- Уочава улогу делова
тела у вежбању;
- Уочи промене у расту
код себе и других.

- Користи основну
терминологију
вежбања уз мања
одступања;
- Препознаје везу
вежбања и уноса воде;
- Наведе врсте
намирница у исхрани.

- Користи основну
терминологију вежбања
- Повезује ходање и
трчање са позитивним
утицајем на здравље;
– Препознаје лепоту
покрета у вежбању;
– Придржава се
правила вежбања;
– Вреднује успех у
вежбању.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Критеријуми оцењивања у настави музичке културе – 2. разред

Тема: СЛУШАЊЕМУЗИКЕ
Исходи:
– oбјасни својим речима утиске о слушаном делу, особине тона, доживљај прегласне музике и
њеног утицаја на тело;
– разликује различитe инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
– издвоји основне музичке изражајне елементе;
– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;
– повезује карактер дела са изражајним музичким елементима и инструментима;

Тема: ИЗВОЂЕЊЕМУЗИКЕ
Исходи:
– изговара бројалице у ритму, уз покрет;
– пева по слуху песме различитог садржаја и расположења;
– изводи уз покрет музичке и традиционалне игре;
– примењује правилан начин певања и договорена правила понашања у групном певању и
свирању;
– свира по слуху ритмичку пратњу уз бројалице и песме, једноставне аранжмане, свирачке
деонице у музичким играма;
– повезује почетне тонове песама модела и једноставних наменских песама са бојама;
повезује ритам са графичким приказом;
– објашњава својим речима доживљај свог и туђег извођења;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама;

Тема:МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО
Исходи:
– направи дечје ритмичке инструменте;
– осмисли покрете уз музику,
– осмисли ритмичку пратњу за бројалице, песме и музичке игре помоћу различитих извора
звука;
– осмисли одговор на музичко питање;



– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
– према литерарном садржају изабере од понуђених, одговарајући музички садржај;
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;
– користи самостално или уз помоћ одраслих, доступне носиоце звука.

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

И
ЗВ

О
Ђ
ЕЊ

Е
М
У
ЗИ

К
Е Пева песме по

слуху, по
сопственомизбо
ру и изводи
бројалице.

Пева
једноставне
песме у складу
са текстом.

Пева дечије, уметничке
и народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу
са текстом.
Иизводи различите
покрете на песме које
пева и музику коју
слуша.
Свира пратњу за
бројалице и песме на
дечијим ритмичким
инструментима.

Самостално пева дечије,
уметничке и народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу са
текстом.
Креира различите покрете на
песме које пева и музику коју
слуша.
Свира и креира пратњу за
бројалице и песме на дечијим
ритмичким инструментима.

С
Л
У
Ш
А
Њ
Е
М
У
ЗИ

К
Е Препознаје

различите
тонске боје,
гласове и
инструменте у
одређеним
композицијама
Препознаје
различита темпа
(брзо,споро) и
динамичке
разлике (гласно,

Препознаје
различита темпа
и динамику.

Разликује тонскебоје
(гласове и
инструменте).
Препознаје слушане
композиције.

Самостално изражава свој
доживљај музике коју изводи
или слуша.
Препознаје слушане
композиције на основу
одломака.



тихо)
М
У
ЗИ

Ч
К
О
С
Т
В
А
РА

Л
А
Ш
Т
О Опонаша

звукове из
непосредне
околине
спонтаном или
договореном
импровизацијом
.

Изводи
једноставне
ритмичке
пратње
користећи
различите
изворе звука,
глас, тело.
Понавља већ
осмишљен
покрет.

Изводи ритмичке
пратње користећи
ритмичке инструменте
Самостално креира
покрет.

Користи различите изворе звука
за креирање једноставних
ритмичких и звучних ефеката
као пратња за бројалице, песме.
Самостално креира
кореографију.

*Дозвољено је одступање 5-10%.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРОНАУКА

Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање и активности оцењује се описно и то:

 истиче се

, добар,

 задовољава.



Критеријуми оцењивања у трећем разреду основне школе



Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним
оцењивањем.
Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета, у складу са законом и правилником.
Бројчана оцена из обавезних предмета, у току школске године, утврђује се на основу следећих критеријума: оствареност исхода,
самосталност и ангажовање ученика.
Оцену одличан (5) добија ученик који:
- у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама;
- лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
- решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje;
- показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања.
Оцену врло добар (4) добија ученик који:
- у великој мери показује способност примене знања и лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
- решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje;
- показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.
Оцену добар (3) добија ученик који:
- у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;
- у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
- већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме;
- у довољној мери критички рaсуђуje;
- показује делимични степен активности и ангажовања.
Оцену довољан (2) добија ученик који:
- знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену;
- у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на
подацима;
- понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje;
- показује мањи степен активности и ангажовања.
Недовољан (1) добија ученик који:
- знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;
- не изводи закључке који се заснивају на подацима;
- критички не рaсуђуje;



- не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.



Критеријуми оцењивања у настави рпског језика – 3. разред

Тема: ЈЕЗИК

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 одреди основне граматичке категорије именица, придева и глагола;
 разликује врсте (и подврсте) речи у типичним случајевима;
 подели речи на крају реда
 одреди управни и неуправни говор
 зна где се пише велико слово
 правилно пише присвојне придеве изведене од властитих именица
 правилно пише речцу не
 правилно пише наводнике
 правилно пише сугласник ј
 правилно пише скраћенице за мерне јединице

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Ученик уз помоћ
препознаје основне
граматичке категорије:
именице, придеве и
глаголе;
- Уз помоћ разликује
управни од неуправног
говора, дели речи на
крају реда, пише
велико слово, речцу
не, наводнике,
сугласник ј,

- Ученик препознаје
основне граматичке
категорије: именице,
придеве и глаголе.
-Уз мањи подстицај уме
да подели речи на крају
реда, правилно да
напише велико слово,
присвојне придеве
изведене од властитих
именица, речцу не,
наводнике, сугласник ј,

- Ученик уз мању
помоћ одређује
основне граматичке
категорије: именице,
придеве и глаголе.
-Одређује управни и
неуправни говор и даје
једноставне примере. -
- Даје једноставне
примере и правилно
пише велико слово,
присвојне придеве

- Ученик одређује и
даје сопствене примере
за основне граматичке
категорије: именице,
придеве и глаголе.
- Разликује врсте и
подврсте речи у
типичним случајевима.
- Самостално дели речи
на крају реда, одређује
управни и неуправни
говор.



скраћенице за мерне
јединице.

скраћенице за мерне
јединице. Углавном уме
да одреди управни и
неуправни говор.

изведене од властитих
именица, речцу не,
наводнике, сугласник ј,
скраћенице за мерне
јединице.

- Правилно пише
велико слово, присвојне
придеве изведене од
властитих именица,
речцу не, наводнике,
сугласник ј, скраћенице
за мерне јединице.

Тема: КЊИЖЕВНОСТ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 чита са разумевањем различите текстове;
 опише свој доживљај прочитаних књижевних дела;
 изнесе своје мишљење о тексту;
− разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, причу, басну, бајку, роман и драмски текст;
− одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у прочитаном тексту;
− именује главне и споредне ликове и разликује њихове позитивне и негативне особине;
− уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа и рима);
− разуме пренесено значење пословице и басне и њихову поучност;
− разуме идеје књижевног дела;
− уочи основне одлике народне бајке;
− разликује народну од ауторске бајке;
− јунака;
− уочи основне одлике народне епске песме;
− уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу;
 разликује опис од приповедања у књижевном делу;
 покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту;
− уочи хумор у књижевном делу;
− чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
− изражајно рецитује песму и чита прозни текст;
− изводи драмске текстове;



Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Препознаје делове
песме: строфа и стих,
уз помоћ;
-Повезује догађаје у
причи уз помоћ;
-Препознаје главне и
споредне ликове;
наводи ликове у
причи; примећујући
основне особине
ликова уз помоћ;
-Уз помоћ разликује
бајку, драмски текст,
басну, причу и роман;
- Углавном научи
песму и уз помоћ је
рецитује;
- Уз помоћ и подстицај
може да изведе
једноставану улогу у
драмском тексту;
-Уз помоћ може да
издвоји очигледну и
јасну поуку басне; уме
да препозна
пословицу.

- Препознаје делове
песме: строфа и стих, уз
помоћ, препознаје
песничке слике уз
подстицај;
- Препознаје догађаје у
причи и повезује их уз
подстицај;
- Разврстава ликове на
главне и споредне и
препознаје основне
особине ликова уз
подстицај;
- Разликује бајку,
драмски текст, басну,
причу и роман;
- Рецитује песму уз
мањи подстицај;
- Уз мањи подстицај
може да изведе
једноставнију улогу у
драмском тексту;
-Уз подстицај издваја
очигледну и јасну
поуку басне;
може да препозна
пословицу.

- Разликује делове
песме: строфа и стих ,
Изражава доживљај
песме те издваја
песничке слике;
- Уочава временску
повезаност догађаја у
причи и наводи
правилан редослед
радње;
- Издваја главне и
споредне ликове;
објашњава основне
особине;
- Уме да опише главне
карактеристике
књижевне врсте;
- Изражајно рецитује
песму;
- Самостално изводи
улоге у драмском
тексту;
- Самостално издваја
поуку у басни, уме да
објасни неке
пословице.

- Самостално разликује
делове песме:
- Изражава доживљај
песме и песничке слике
уз давање примера;
- Објашњава узрочно-
последичну временску
повезаност догађаја у
причи и износи
правилан редослед
радње;
- Разликује главне и
споредне ликове и
упоређује их;
објашњава
особине ликова и
наводи примере;
-Самостално описује
главне карактеристике
књижевне врсте дајући
примере;
- Самостално и
изражајно рецитује
доносећи доживљај
песме слушаоцу;
- Самостално и
изражајно изводи улоге
у драмском тексту;
- Самостално издваја
поуке у басни,



самостално објашња
пословице.

Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и заповедну реченицу, поштујући
одговарајућу интонацију и логички акценат, паузе, брзину и темпо;

 споји више реченица у краћу и дужу целину;
 препричава, прича и описује и на сажет и на опширан начин;
 извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, тачности, објективности и сажетости;
 одређује речи истог, сличног,супротног, умањеног и увећаног значења.
 саставља приче на основу задатог почетка, мења крај приче, наставља причу
 пише правилно диктат и аутодиктат

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Уз помоћ саставља и
изговара једноставну
обавештајну, упитну и
заповедну реченицу,
спаја више реченица у
кратку целину.
- Уз помоћ препричава,
прича и описује на сажет
начин и извештава о
догађајима.
- Делимично одређује
речи истог, сличног,
супротног, умањеног и
увећаног значења.
- Ретко саставља приче
на основу задатог

- Уз мању помоћ
саставља и изговара
обавештајну, упитну и
заповедну реченицу, спаја
више реченица у кратку
целину.
- Уз мању помоћ
препричава, прича и
описује на сажет начин и
извештава о догађајима.
- Углавном самостално
одређује речи истог,
сличног, супротног,
умањеног и увећаног
значења.
- Углавном саставља

- Самостално саставља и
изговара обавештајну,
упитну и заповедну
реченицу, спаја више
реченица у кратку
целину.
- Препричава, прича и
описује на сажет начин и
извештава о догађајима.
- Одређује речи истог,
сличног, супротног,
умањеног и увећаног
значења.
- Самостално саставља
приче на основу задатог
почетка, мења крај приче,

- Самостално саставља и
изговара сложену
обавештајну, упитну и
заповедну реченицу, спаја
више реченица у дужу
целину.
- Самостално препричава,
прича и описује на
опширан начин и
извештава о догађајима.
- Одређује речи истог,
сличног, супротног,
умањеног и увећаног
значења.
- Самостално саставља
приче на основу задатог



*Дозвољено је одступање 5-10%.

почетка, мења крај
приче, наставља причу.
- Често неправилно пише
диктат и аутодиктат.

приче на основу задатог
почетка, мења крај приче,
наставља причу.
- Пише диктат и
аутодиктат са грешкама.

наставља причу.
- Пише диктат и
аутодиктат са мањим
грешкама.

почетка, мења крај приче,
наставља причу.
- Правилно пише диктат и
аутодиктат.



Критеријуми оцењивања у настави математике – 3. разред

Тема: ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ ДО 1000

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их на бројевној правој;
 прочита број записан римским цифрама и напише дати број римским цифрама (до 1000);
 изврши четири основне рачунске операције, писмено и усмено (до 1000);
 подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери резултат;
 процени вредност израза са једном рачунском операцијом;
 израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске операције;
 одреди десетице и стотине најближе датом броју;
 реши једначину са једном рачунском операцијом;
 одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и одузимањем;
 реши проблемски задатак користећи бројевни израз или једначину;
уочи делове целине и запише

 разломке облика
n
m (� ≤ � ≤ 10 );

 упореди разломке облика
n
m са једнаким имениоцима;

 резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном децималом;
 уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа;
 чита и користи податке представљене табеларно или графички (стубичасти дијаграм и сликовни

дијаграм);



Довољан (2) Добар (3) врло добар (4) Одличан (5)

 Уз помоћ чита,
пише и упоређује
бројеве прве
хиљаде.

 Уз помоћ чита број
записан римским
цифрама и пише
дати број римским
цифрама (до 1000).

 Ретко самостално
врши четири
основне рачунске
операције, писмено
и усмено (до 1000);
- Често са грешкама
дели број бројем
прве десетице, са и
без остатка, и
провери резултат;

 Ретко самостално
процени вредност
израза са једном
рачунском
операцијом;

 Ретко тачно
израчуна вредност
бројевног израза са
највише три
рачунске операције;

 Уз помоћ одреди

- Самостално са
грешкама пише и
упоређује бројеве прве
хиљаде.
- У довољној мери чита
број записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
- Самостално уз грешке
врши четири основне
рачунске операције,
писмено и усмено (до
1000);
- Уз мање грешке дели
број бројем прве
десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
- Често самостално уз
мање грешке процени
вредност израза са
једном рачунском
операцијом;
- У великој мери тачно
израчуна вредност
бројевног израза са
највише три рачунске
операције;
- Самостално, уз мање

- Често самостално
пише и упоређује
бројеве прве хиљаде.
- Углавном чита број
записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
- Често самостално
врши четири основне
рачунске операције,
писмено и усмено (до
1000);
- Често дели број
бројем прве десетице,
са и без остатка, и
провери резултат;
- Често самостално
процени вредност
израза са једном
рачунском операцијом;
- У знатној мери тачно
израчуна вредност
бројевног израза са
највише три рачунске
операције;
- Често самостално
одређује десетице и
стотине најближе
датом броју;

- Самостално и тачно
пише и упоређује
бројеве прве хиљаде.
-У потпуности чита
број записан римским
цифрама и пише дати
број римским цифрама
(до 1000).
- Самостално и тачно
врши четири основне
рачунске операције,
писмено и усмено (до
1000);
- У потпуности тачно
дели број бројем прве
десетице, са и без
остатка, и провери
резултат;
- Самостално и тачно
уме да процени
вредност израза са
једном рачунском
операцијом;
- У потпуности тачно
израчуна вредност
бројевног израза са
највише три рачунске
операције;
- Самостално и тачно
одређује десетице и



десетице и стотине
најближе датом
броју;

 Уз помоћ решава
једначину са једном
рачунском
операцијом.

 Понекад делимично
одређује и записује
скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;

 Ретко решава
проблемски задатак
користећи бројевни
израз или
једначину;

 Понекад делимично
уочи делове целине
и запише разломке

облика
n
m (� ≤

� ≤ 10 );
 Ретко пореди

разломке облика
n
m

са једнаким
имениоцима.

 Ретко самостално
резултат мерења

грешке одређује
десетице и стотине
најближе датом броју;
- Делимично решава
једначину са једном
рачунском операцијом;
- Делимично одређује и
записује скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
- У великој мери
решава проблемски
задатак користећи
бројевни израз или
једначину;
- Делимично уочи
делове целине и запише
разломке облика

n
m (� ≤ � ≤ 10 );

- Самостално пореди

разломке облика
n
m са

једнаким имениоцима.
- Често самостално
резултат мерења
дужине запише
децималним бројем са
једном децималом;
- Углавном уочава и
речима описује правило

- Углавном решава
једначину са једном
рачунском операцијом;
- У знатној мери
одређује и записује
скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
- У знатној мери
решава проблемски
задатак користећи
бројевни израз или
једначину;
- Углавном уочива
делове целине и
запише разломке

облика
n
m (� ≤ � ≤

10 );
- Често самостално
пореди разломке

облика
n
m са једнаким

имениоцима.
- Често самостално
резултат мерења
дужине запише
децималним бројем са
једном децималом;

-Делимично уочава и

стотине најближе датом
броју;
- Тачно решава
једначину са једном
рачунском операцијом;
- У потпуности
одређује и записује
скуп решења
неједначине са
сабирањем и
одузимањем;
- Тачно решава
проблемски задатак
користећи бројевни
израз или једначину;
-Уочава делове целине
и записује разломке

облика
n
m (� ≤ � ≤

10 );
- Самостално пореди

разломке облика
n
m са

једнаким имениоцима.
- Самостално и тачно
резултат мерења
дужине запише
децималним бројем са
једном децималом;
- У потпуности уочава
и речима описује
правило за настајање



дужине запише
децималним бројем
са једном
децималом;

 Понекад делимично
уочава и речима
описује правило за
настајање бројевног
низа;

 Уз помоћ чита и
користи податке
представљене
табеларно или
графички
(стубичасти
дијаграм и сликовни
дијаграм);

за настајање бројевног
низа;
- Каткад чита и користи
податке представљене
табеларно или
графички (стубичасти
дијаграм и сликовни
дијаграм);

речима описује
правило за настајање
бројевног низа;
- Често самостално
чита и користи податке
представљене
табеларно или
графички (стубичасти
дијаграм и сликовни
дијаграм);

бројевног низа;
- Самостално чита и
користи податке
представљене
табеларно или
графички (стубичасти
дијаграм и сликовни
дијаграм);

Тема: ГЕОМЕТРИЈА

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат;
 конструише троугао и круг;
 именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и круга;
 разликује врсте углова и троуглова;
 одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом обрасца;
 опише особине правоугаоника и квадрата;
 преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој мрежи на основу задатог упутства;
 користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање;



Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Разликује паралелне
и нормалне праве,
правоугаоник и
квадрат и уз помоћ их
црта.
- Уз помоћ конструише
троугао и круг;
- Именује елементе
угла, правоугаоника,
квадрата, троугла и
круга;
- Именује и разликује
врсте углова и
троуглова; Уз велику
помоћ одређује обим
правоугаоника,
квадрата и троугла;
- Уз помоћ пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или
тачкастој мрежи на
основу задатог
упутства;
- Уз помоћ користи
геометријски прибор и
алате за цртање.

- Разликује паралелне и
нормалне праве,
правоугаоник и квадрат
и понекад прецизно их
црта;
- Самостално
конструише троугао и
круг, понекад греши;
- Именује и црта
геометријске облике у
равни, угао,
правоугаоник, квадрат,
троугао и круг;
- Зна да одреди обим
правоугаоника,
квадрата и троугла, али
повремено греши;
- Самостално, али
непрецизно пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или
тачкастој мрежи на
основу задатог
упутства;
- Самостално, али
непрецизно користи
геометриски прибор и
алате за цртање.

- Црта и обележава
паралелне и нормалне
праве, правоугаоник и
квадрат;
- Самостално
конструише троугао и
круг;
- Именује и самостално
црта геометријске
облике у равни, угао,
правоугаоник, квадрат,
троугао и круг;
- Самостално
израчунава обим
правоугаоника,
квадрата и троугла;
- Самостално
пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или
тачкастој мрежи на
основу задатог
упутства;
- Самостално користи
геометриски прибор и
алате за цртање.

- Самостално црта и
обележава паралелне и
нормалне праве,
правоугаоник и
квадрат;
- Самостално и тачно
конструише троугао и
круг;
- Самостално и тачно
црта геометријске
фигуре у равни, угао,
правоугаоник, квадрат,
троугао и круг;
- Самостално и тачно
израчунава обим
правоугаоника,
квадрата и троугла;
- Самостално и тачно
пресликава
геометријску фигуру у
квадратној или
тачкастој мрежи на
основу задатог
упутства;



Тема:МЕРЕЊЕ ИМЕРЕ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, запремине течности и времена;
 упореди величине (дужина, маса, запремина течности и време);
 измери површину геометријске фигуре задатом мером (правоугаоником, квадратом и

троуглом);
 примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуацијама.
Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Зна јединице за
мерење дужине, масе,
запремине течности и
времена и претвара их
уз већу помоћ.
- Уз помоћ упоређује
величине (дужина,
маса, запремина
течности и време);
- Уз већу помоћ мери
површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и
троуглом);
- Уз велику помоћ
примењује концепт
мерења у једноставним
реалним ситуацијама.

- Зна јединице за
мерење дужине, масе,
запремине течности и
времена и претвара их
уз повремену помоћ.
- Самостално уз грешке
упоређује величине
(дужина, маса,
запремина течности и
време);
- Самостално уз грешке
мери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Уз мању помоћ
примењује концепт
мерења у једноставним

- Зна јединице за
мерење дужине, масе,
запремине течности и
времена и самостално
их претвара;
- Самостално упоређује
величине (дужина,
маса, запремина
течности и време);
- Зна самостално да
измери површину
геометријске фигуре
задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Самостално
примењује концепт
мерења у једноставним
реалним ситуацијама.

- Самостално мери,
упоређује и претвара
једнице за мерење
дужине, масе,
запремине течности и
времена; Самостално и
тачно упоређује
величине (дужина,
маса, запремина
течности и време);
- Зна самостално и
тачно да измери
површину геометријске
фигуре задатом мером
(правоугаоником,
квадратом и троуглом);
- Самостално и тачно
примењује концепт
мерења у једноставним
реалним ситуацијама.



реалним ситуацијама.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Критеријуми оцењивања у настави природе и друштва – 3. разред

Тема: ПРИРОДА – ЧОВЕК - ДРУШТВО

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 идентификује облике рељефа и површинских вода у свом крају;

 одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте облике рељефа и површинске воде у
свом крају;

 илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на живот људи у крају;

 примени правила друштвено прихватљивог понашања поштујући права, обавезе и
различитости међу људима;

 повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама људи;

 примени правила безбедног понашања у саобраћају;

 разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и свакодневном животу;

 повеже температурне промене са променама запремине и кретања ваздуха;

 очита вредности температуре воде, ваздуха и тела помоћу термометра;

 прикаже везе међу живим бићима у различитим животним заједницама помоћу ланаца
исхране;

 илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека према животној средини

 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;



Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Препознаје уз помоћ
облике рељефа и
површинских вода у
свом крају;
- Уз велику помоћ
одређује положај
задатог објекта у
односу на истакнуте
облике рељефа и
површинске воде у
свом крају.
- Уз велику помоћ
илуструје примерима
како рељеф и
површинске воде
утичу на живот људи у
крају;
- Уз већу помоћ
повеже врсте и значај
саобраћаја у свом крају
са потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- Ретко самостално
разликује чврсто,
течно и гасовито стање
воде у природи и
свакодневном животу;
- Понекад делимично
повезује температурне

- Самостално уз грешке
именује облике рељефа
и површинских вода у
свом крају;
- Уз мању помоћ
одређује положај
задатог објекта у
односу на истакнуте
облике рељефа и
површинске воде у
свом крају.
- Уз мању помоћ
илуструје примерима
како рељеф и
површинске воде утичу
на живот људи у крају;
- Уз мању помоћ
повеже врсте и значај
саобраћаја у свом крају
са потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- У довољној мери
самостално разликује
чврсто, течно и
гасовито стање воде у
природи и
свакодневном животу;
- Делимично повезује
температурне промене

- Самостално именује
облике рељефа и
површинских вода у
свом крају;
- Самостално одређује
положај задатог
објекта у односу на
истакнуте облике
рељефа и површинске
воде у свом крају.
- Самостално илуструје
примерима како рељеф
и површинске воде
утичу на живот људи у
крају;
- Самостално повезује
врсте и значај
саобраћаја у свом крају
са потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- Углавном самостално
разликује чврсто, течно
и гасовито стање воде
у природи и
свакодневном животу;
- У знатној мери
повезује температурне
промене са променама
запремине и кретања

-Самостално и тачно
именује облике рељефа
и површинских вода у
свом крају;
- Самостално и тачнон
одређује положај
задатог објекта у
односу на истакнуте
облике рељефа и
површинске воде у
свом крају.
– Самостално и тачно
илуструје примерима
како рељеф и
површинске воде утичу
на живот људи у крају;
- Самостално и тачно
повезује врсте и значај
саобраћаја у свом крају
са потребама људи и
примењује правила
безбедног понашања у
саобраћају;
- У потпуности
самостално разликује
чврсто, течно и
гасовито стање воде у
природи и
свакодневном животу;
- У потпуности повезује
температурне промене



промене са променама
запремине и кретања
ваздуха;
- Уз већу помоћ
очитава вредност
температуре воде,
ваздуха и тела помоћу
термометра;
- У недовољној мери
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Уз већу помоћ
илуструје примерима
одговоран и
неодговоран однос
човека према животној
заједници;
- У недовољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

са променама
запремине и кретања
ваздуха;
- Уз мању помоћ
очитава вредност
температуре воде,
ваздуха и тела помоћу
термометра;
- У довољној мери
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Уз мању помоћ
илуструје примерима
одговоран и
неодговоран однос
човека према животној
заједници;
- У довољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

ваздуха;
- Самостално очитава
вредност температуре
воде, ваздуха и тела
помоћу термометра;
- У знатној мери
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Самостално илуструје
примерима одговоран
и неодговоран однос
човека према животној
заједници;
- У знатној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

са променама
запремине и кретања
ваздуха;
- Самостално и тачно
очитава вредност
температуре воде,
ваздуха и тела помоћу
термометра;
- У потпуности
приказује везе међу
живим бићима у
различитим животним
заједницама помоћу
ланца исхране;
- Самостално и тачно
илуструје примерима
одговоран и
неодговоран однос
човека према животној
заједници;
- У потпуности сарађује
са другима у групи на
заједничким
активностима;

Тема: КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

– се оријентише у простору помоћу компаса и оријентира из природе/окружења;



– опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке помоћу плана насеља;

– идентификује географске објекте у свом крају користећи географску карту Републике Србије;

– повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним растојањем;

– доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом;

– разликује природне и вештачке изворе светлости;

– повеже промену величине и положаја сенке са променом положаја извора светлости;

– -повеже промену јачине звука са променом удаљености од његовог извора
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)



- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира
из природе/окружења
уз помоћ;
- Описује пут од једне
до друге тачне помоћу
плана насеља уз
помоћ;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије уз
помоћ;
- У недовољној мери
повезује јачину
деловања на тело са
његовим пређеним
ратојањем;
- Понекад делимично
доводи у везу брзину
падања тела са
његовим обликом;
- Разликује природне и
вештачке изворе
светлости уз помоћ;
- Повезује промену
јачине звука са
променом удаљености
од његовог извора уз
помоћ.

- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира
из природе/окружења
уз подстицај;
- Описује пут од једне
до друге тачне помоћу
плана насеља уз
подстицај;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије уз
подстицај;
- У довољној мери
повезује јачину
деловања на тело са
његовим пређеним
ратојањем;
- Делимично доводи у
везу брзину падања
тела са његовим
обликом;
- Разликује природне и
вештачке изворе
светлости уз подстицај;
- Повезује промену
јачине звука са
променом удаљености
од његовог извора уз
подстицај.

- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира
из природе/окружења;
- Самостално описује
пут од једне до друге
тачне помоћу плана
насеља;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије уз
мања одступања;
- У знатној мери
повезује јачину
деловања на тело са
његовим пређеним
ратојањем;
- Често доводи у везу
брзину падања тела са
његовим обликом;
- Разликује природне и
вештачке изворе
светлости;
- Самостално повезује
промену јачине звука
са променом
удаљености од његовог
извора;

- Оријентише се у
простору уз помоћ
компаса и оријентира
из природе/окружења;
- Самостално и тачно
описује пут од једне до
друге тачне помоћу
плана насеља;
- Идентификује
географске објекте у
свом крају користећи
географску карту
Републике Србије ;
- У потпуности повезује
јачину деловања на
тело са његовим
пређеним ратојањем;
- Самостално доводи у
везу брзину падања
тела са његовим
обликом;
- Наводи примере из
окружења природне и
вештачке изворе
светлости;
- Самостално и тачно
повезује промену
јачине звука са
променом удаљености
од његовог извора;



Тема: НАШЕ НАСЛЕЂЕ

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:

 користи временске одреднице (година, деценија, век) у свакодневним ситуацијама и приликом
описивања догађаја из прошлости;

 прикупи и представи податке о прошлости породице и краја;

 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)



- У недовољној мери
користи временске
одреднице (година,
деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и
приликом описивања
догађаја из прошлости;
- Уз помоћ прикупља и
представља податке о
прошлости породице и
краја;
- У недовољној мери
сарађује са другима на
заједничким
активностима;

- У довољној мери
користи временске
одреднице (година,
деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и
приликом описивања
догађаја из прошлости;
- Уз подстицај
прикупља и представља
податке о прошлости
породице и краја;
- У довољној мери
сарађује са другима на
заједничким
активностима;

- У знатној мери
користи временске
одреднице (година,
деценија, век) у
свакодневним
ситуацијама и
приликом описивања
догађаја из прошлости;
- Прикупља и
представља податке о
прошлости породице и
краја уз мања
одступања;
- У знатној мери
сарађује са другима на
заједничким
активностима;

- У потпуности користи
временске одреднице
(година, деценија, век)
у свакодневним
ситуацијама и
приликом описивања
догађаја из прошлости;
-Самостално прикупља
и представља податке о
прошлости породице и
краја;
- У потпуностисарађује
са другима на
заједничким
активностима;

Тема:ЉУДСТА ДЕЛАТНОСТ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

– повеже различита занимања и делатности са потребама људи у крају у коме живи;

– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)



- Повезује различита
занимања и делатности
са потребама људи у
крају у коме живе уз
помоћ;
- У недовољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Повезује различита
занимања и делатности
са потребама људи у
крају у коме живе
уз подстицај;
- У довољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Повезује различита
занимања и делатности
са потребама људи у
крају у коме живе уз
мања одступања;

- У знатној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Самостално повезује
различита занимања и
делатности са
потребама људи у крају
у коме живе;
- У потпуности сарађује
са другима у групи на
заједничким
активностима;

Тема: МАТЕРИЈАЛИ ИЊИХОВА УПОТРЕБА

Исходи:

На крају разреда ученик ће бити у стању да:
 разликује повратне и неповратне промене материјала;

 уочи сличности и разлике међу течностима – тече, променљивост облика; провидност, боја,
густина;

 одабере материјале који по топлотној проводљивости највише одговарају употреби у
свакодневном животу;

 објасни како рециклажа помаже очувању природе;

 изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком;
 сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
 представи резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point



презентацијом и/или цртежом и др);
 повеже резултате рада са уложеним трудом
Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала уз помоћ;
- У недовољној мери
уочава сличности и
разлике међу
течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Понекад делимично
одабира материјале
који по топлотној
проводљивости
највише одговарају
употреби у
свакодневном животу;
- У недовољној мери
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У недовољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала уз
подстицај;
- У довољној мери
уочава сличности и
разлике међу
течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Делимично одабира
материјале који по
топлотној
проводљивости
највише одговарају
употреби у
свакодневном животу;
- У довољној мери
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У довољној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;

- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала уз мања
одступања;
- У знатној мери
уочава сличности и
разлике међу
течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Углавном самостално
одабира материјале
који по топлотној
проводљивости
највише одговарају
употреби у
свакодневном животу;
- У знатној мери
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У знатној мери
сарађује са другима у
групи на заједничким
активностима;
- Самостално повезује
резултате рада са

- Разликује повратне и
неповратне промене
материјала у
потпуности
самостално;
- У потпуности уочава
сличности и разлике
међу течностима – тече,
променљивост облика,
провидност, боја,
густина;
- Самостално одабира
материјале који по
топлотној
проводљивости
највише одговарају
употреби у
свакодневном животу;
- У потпуности
објашњава како
рециклажа помаже
очувању природе;
- У потпуности сарађује
са другима у групи на
заједничким
активностима;
- Самостално и тачно
повезује резултате рада



уложеним трудом;
- Самостално
представи резултате
истраживања (писано,
усмено);
- Самостално изведе
огледе/експерименте;

са уложеним трудом;
- Самостално представи
резултате истраживања
(писано, усмено,
помоћу ленте времена,
Power Point
презентацијом, и/или
цртежом);
- Самостално изведе
огледе/експерименте и
повеже резултат са
објашњењем/закључко
м);

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Критеријуми оцењивања у настави ликовне културе

Тема: ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАОМОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА

Исходи :

– користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
– протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;

Тема : КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ

Исходи:
– распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;
– користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;
– изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, покретима или кретањем;

Тема : ОРНАМЕНТИКА
Исходи:

– укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким делима и традицији различитих народа;
– распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући оригиналне композиције;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;

Тема: ПРОСТОР – ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ

Исходи:



– преобликује, самостално или у сарадњи са другима, амбалажу и предмете за рециклажу мењајући
им употребну функцију;

– учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће или у окружењу;
– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може применити.
– разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна, уметничких и ученичких радова,
уважавајући различитости;

Тема: ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА

Исходи:

– протумачи једноставне визуелне информације и поруке из свакодневног живота;
– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање и одлагање материјала и прибора;
– користи одабране податке и информације као подстицај за стваралачки рад;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

Тема: Ликовне поруке
као могућност
споразумевања

-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

- Тумачи уз подстицај
једноставне визуелне
информације.

- Самостално користи
једноставне визуелне
информације као
подстицај за
стваралачки рад.

- Самостално користи
једноставне визуелне
информације као
постицај за стваралачки
рад, приказујући свој
доживљај креативно и
јединствено.

Тема: Композиција и
покрет у композицији – Уз подстицај – Самостално – Креативно



-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

распореди облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;

– Уз подстицај изрази
одабране садржаје
изразом лица,
положајем тела,
покретима или
кретањем;

распореди облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;

– Самостално изрази
одабране садржаје
изразом лица,
положајем тела,
покретима или
кретањем;

распоређује облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;

– Самостално и
јединствено изражава
одабране садржаје
изразом лица,
положајем тела,
покретима или
кретањем;

Тема: Орнаментика
-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

– Уз подстицај
распореди облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;

– Самостално
распореди облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;

– Креативно
распоређује облике,
боје, линије и/или
текстуре креирајући
оригиналне
композиције;

– Указује на сличности
и разлике које опажа
у уметничким делима
и традицији
различитих народа;



Тема: Простор –
повезивање разних
облика у целину

-Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

Тема: Плакат,
билборд, реклама

- Редовно доноси
прибор и
заинтересован је за
рад.

-Ученик уз подстицај
уочава и представља
облике у простору.

– Уз подстицај тумачи
једноставне визуелне
информације и
поруке из
свакодневног живота;

- Самостално уочава и
представља облике у
простору;

- Спретно повезује
облике у простору.

– Самостално тумачи
једноставне визуелне
информације и
поруке из
свакодневног
живота;

-Самостално уочава и
представља облике у
простору;

-Креативно и
јединствено ликовно
повезује облике у
простору.

– Самостално и
јединствено тумачи
једноставне визуелне
информације и
поруке из
свакодневног живота;

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Критеријуми оцењивања у настави физичког и здравственог васпитања – 3. разред

Тема:ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

− примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе (вежбе обликовања);
− правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена кретања;
− комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном животу;
− одржава равнотежу у различитим кретањима;
− коригује сопствено држања тела на основу савета наставника;
− правилно држи тело;
− правилно подиже, носи и спушта терет;

Довољан (2)

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз помоћ;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз помоћ;

Добар (3)

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз подстицај;
- Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз подстицај;

Врло добар (4)

- Правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз мања
одступања;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз мања
одступања;
- Одржава равнотежу у
различитим
кретањима;

Одличан (5)

-Поседује позитивно
искуство успешности
кроз овладавање
правила елементарних
и штафетних игара
-Вешто изводи
сложеније форме
природних облика
кретања.

-



Тема:МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

− изведе дечји и народни плес;
− користи терминологију вежбања;
− поштује правила понашања на вежбалиштима;
− поштује мере безбедности током вежбања;
− одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима;
− примени правила игре;
− навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не вређа;
− прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
− уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања и у другим ситуацијама;
− правилно изводи и контролише покрете у различитим кретањима;
− изведе кретања, вежбе и саставе уз музичку пратњу;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз помоћ;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз помоћ;
- Одржава равнотежу у
различитим
кретањима;
- Изводи кретања,

- Правилно изведе
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз подстицај;
- Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз подстицај;
- Одржава равнотежу у
различитим кретањима;
- Изводи кретања,
вежбе и кратке саставе

- Правилно изводи
вежбе, разноврсна
природна и изведена
кретања уз мања
одступања;
-Користи усвојене
моторичке вештине у
игри и свакодневном
животу уз мања
одступања;
- Одржава равнотежу у
различитим

-Поседује позитивно
искуство успешности
кроз овладавање
правила елементарних
и штафетних игара
-Спретно учествује у
елементарним и
штафетним играма
-Покретом изражава
своје емоције и
искуства, покрет
усклађује са музиком



вежбе и кратке саставе
уз музичку пратњу уз
помоћ;
- Изводи дечји и
народни плес уз
помоћ.

уз музичку пратњу уз
подстицај;
- Изводи дечји и
народни плес уз
подстицај.

кретањима;
- Изводи кретања,
вежбе и кратке саставе
уз музичку пратњу уз
мања одступања;
- Изводе дечји и
народни плес уз мања
одступања.

-Вешто изводи
сложеније форме
природних облика
кретања.

Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Исходи:
На крају разреда ученик ће бити у стању да:

− прати промене у тежини и висини код себе и других;
− препозна здравствено стање када не треба да вежба;
− примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и другим животним ситуацијама;
− уредно одржава простор у коме живи и борави;
− користи здраве намирнице у исхрани;
− повезује различита вежбања са њиховим утицајем на здравље;
− препозна лепоту покрета у вежбању;
− се придржава правила вежбања;

- вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању.
Довољан (2) Добар (3) врло добар (4) Одличан (5)

- Користи основну
терминологију
вежбања уз помоћ;
– Поштује правила
понашања у и на
просторима за
вежбање;

- Користи основну
терминологију вежбања
уз подстицај;
- Уочава улогу делова
тела у вежбању;
- Уочи промене у расту
код себе и других.

- Користи основну
терминологију
вежбања уз мања
одступања;
- Препознаје везу
вежбања и уноса воде;
- Наведе врсте

- Користи основну
терминологију вежбања
- Повезује ходање и
трчање са позитивним
утицајем на здравље;
– Препознаје лепоту
покрета у вежбању;



– Поштује мере
безбедности током
вежбања;
- Одговорно се односи
према објектима,
справама и
реквизитима у
просторима за
вежбање;
- Поштује правила
игре;
- Навија и бодри
учеснике у игри на
начин који никога не
вређа;
- Уредно одлаже своје
ствари пре и након
вежбања;

намирница у исхрани. – Придржава се
правила вежбања;
– Вреднује успех у
вежбању.

*Дозвољено је одступање 5-10%.



Критеријуми оцењивања у настави музичке културе – 3. разред

Тема: ИЗВОЂЕЊЕМУЗИКЕ
Исходи:
– опише своја осећања у вези са слушањем музике;
– примењује правилан начин држања тела и дисања при певању;
– изговара бројалице у ритму, уз покрет;
– пева по слуху и са нотног текста песме различитог садржаја и расположења;
– наведе особине тона и основне музичке изражајне елементе;
– разликује инструменте по боји звука и изражајним могућностима;
– повезује карактер дела са избором инструмента и музичким изражајним елементима;
– повезује почетне тонове песама–модела и једноставних наменских песама са тонском висином;
– комуницира са другима кроз извођење традиционалних и музичких игара уз покрет;
– свира по слуху и из нотног текста ритмичку и мелодијску пратњу;

Тема: СЛУШАЊЕМУЗИКЕ
Исходи:
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;

– коментарише своје и туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ одраслих, користи предности дигитализације;

– учествује у школским приредбама и манифестацијама.

– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;

Тема: СТВАРАЊЕМУЗИКЕ
Исходи:
– поштује договорена правила понашања при слушању и извођењу музике;



– коментарише своје и туђе извођење музике;
– самостално или уз помоћ одраслих, користи предности дигитализације;

– учествује у школским приредбама и манифестацијама.

– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се понавља у слушаном делу;

Довољан (2) Добар (3) Врло добар (4) Одличан (5)

И
ЗВ

О
Ђ
ЕЊ

Е
М
У
ЗИ

К
Е Пева песме по

слуху, по
сопственомизбо
ру и изводи
бројалице.

Пева
једноставне
песме у складу
са текстом.

Пева дечије, уметничке
и народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу
са текстом.
Иизводи различите
покрете на песме које
пева и музику коју
слуша.
Свира пратњу за
бројалице и песме на
дечијим ритмичким
инструментима.

Самостално пева дечије,
уметничке и народне песме
различитог садржаја и
расположења у складу са
текстом.
Креира различите покрете на
песме које пева и музику коју
слуша.
Свира и креира пратњу за
бројалице и песме на дечијим
ритмичким инструментима.

С
Л
У
Ш
А
Њ
Е
М
У
ЗИ

К
Е Препознаје

различите
тонске боје,
гласове и
инструменте у
одређеним
композицијама
Препознаје
различита темпа
(брзо,споро) и

Препознаје
различита темпа
и динамику.

Разликује тонскебоје
(гласове и
инструменте).
Препознаје слушане
композиције.

Самостално изражава свој
доживљај музике коју изводи
или слуша.
Препознаје слушане
композиције на основу
одломака.



динамичке
разлике (гласно,
тихо)

С
Т
В
А
РА

Њ
Е
М
У
ЗИ

К
Е Опонаша

звукове из
непосредне
околине
спонтаном или
договореном
импровизацијом
.

Изводи
једноставне
ритмичке
пратње
користећи
различите
изворе звука,
глас, тело.
Понавља већ
осмишљен
покрет.

Изводи ритмичке
пратње користећи
ритмичке инструменте
Самостално креира
покрет.

Користи различите изворе звука
за креирање једноставних
ритмичких и звучних ефеката
као пратња за бројалице, песме.
Самостално креира
кореографију.

*Дозвољено је одступање 5-10%.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ/ВЕРОНАУКА

Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање и активности оцењује се описно и то:

 истиче се

, добар,

 задовољава.



Критеријуми оцењивања у четвртом разреду основне школе



Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са циљевима и исходима прописаних Планом и програмом наставе и учења предмета,
Општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање Правилника о

оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

Српски језик

ОДЛИЧАН 5

1. Књижевност :

Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и потпуно самостално уме да парафразира и
опише свој доживљај и уме да повеже књижевне термине и појмове обрађиване у претходним разредима са новим делима.
- Самостално уме да одреди књижевни род и врсту и да анализира елементе композиције. Зна карактеристике народне и ауторске
књижевности, зна разлику између до сада обрађених књижевних родова и врста и уме самостално да их пронађе и докаже у
конкретном тексту.
- Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писменом изражавању.
- Потпуно усваја књижевне термине и појмове и препознаје их у тексту. Аргументовано брани постављене тезе током интерпретације
књижевног текста, повезује и примењује стечена знања на новим текстовима.Критички се осврће на прочитани текст, има развијене
способности да процењује, самосталан је и лако долази до решења.
- Редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији. На часовима је увек активан и учествује у анализи нових текстова, чита
више од оног што је задато и служи се осталим изворима знања.
2. Језик

- Ученик у потпуности са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике , уме потпуно самостално да примени стечена знања
и да повеже граматичке појмове .

- Зна правописна правила и самостално их примењује.
- Успешно пише по диктату и уме да самостално, тачним реченицама одговори на питања (отвореног типа).



У потпуности правилно изговара гласова и наглашава речи, интонира реченицу и разговетно чита

3. Језичка култура

- Изговара потпуну и правилну реченицу и врло успешно користи различите облике усменог изражавања, препричава са
сажимањеми без сажимања и описује.

- Показује логичну и емоционалну изражајност у свим облицима говорних вежби Писмени радови су садржајно разрађени, тачно
написани, композицијски утемељени, занимљиви, креативни и маштовити, реченице јасне , лепо осмишљене .

Успешно и самостално саставља обрађене облике изражавања. Уме да драматизује краћи текст.

ВРЛО ДОБАР 4

1. Књижевност :

-Ученик чита са разумевањем различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и готово самостално уме да парафразира и
опише свој доживљај текста , приповедања или драмске радње и готово (у потпуности) уме да повеже књижевне термине и појмове
обрађиване у претходним разредима са новим делима.
- Самостално уме да одреди књижевни род и врсту и да анализира готово све елементе композиције.
- Зна карактеристике народне и ауторске књижевности, зна разлике између до сада обрађених књижевних родова и врсти уме
самостално да их пронађе у конкретном тексту.
- Потпуно усваја стилске фигуре, препознаје их у тексту и уме да их користи у усменом и писаном изражавању.
Потпуно усваја књижевне термине и појмове и углавном их препознаје у тексту. Аргументовано брани постављене тезе током
интерпретације књижевног текста, углавном самостално повезује и примењује стечена знања на новим текстовима. Критички се
осврће на прочитани текст, има развијене способности да процењује, углавном је самосталан и долази до решења.
Редовно чита домаћу лектиру и учествује у интерпретацији.



2. Језик
Ученик у већој мери и са разумевањем усваја наставне садржаје из граматике, на примерима показује да уме углавном без грешке да
примени стечена знања и углавном без грешке повеже граматичке појмове обрађене у претходним разредима са новим садржајима.
Зна правописна правила и доследно их самостално примењује у писаним радовима. Успешно пише по диктату и уме да самостално,
тачним реченицама одговори на питања (отвореног типа).
У потпуности правилно изговара гласове и наглашава речи, интонира реченицу.

3. Језичка култура
-Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, успешно користи различите облике усменог изражавања, препричава са
сажимањем и без сажимања и описује, показује логичну и емоционалну изражајност у свим облицима говорних вежби (и на теме из
свакодневног живота и о доживљају књижевног дела).
-Писмени радови су садржајно разрађени, углавном тачно написани, композицијски утемељени.
-Самостално проналази тражене информације у тексту. Успешно и углавном самостално саставља обрађене облике новинарског
изражавања. Уме да драматизује краћи текст.

ДОБАР 3

1. Књижевност

-Ученик чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова) и делимично уме да парафразира и опише свој доживљај као
и да уз помоћ наставника одреди приповедање или драмске радње.
-Уз помоћ наставника уме да повеже књижевне термине и појмове обрађиване у претходним разредима са новим делима.
-Самостално уме да одреди књижевни род и тражи помоћ при одређивању врсте. Уз подстицај одређује неке елементе композиције.
- Зна карактеристике народне и ауторске књижевности
- Зна дефиниције стилских фигура, уз помоћ наставника или вршњака препознаје их у тексту.
-Делимично усваја књижевне термине и појмове и понекад учествује у интерпретацији. У већини случајева чита домаћу лектиру и
понекад учествује у интерпретацији.
На часовима је каткад активан и ретко користи додатне изворе знања.



2. Језик
Ученик уме да дефинише наставне садржаје из граматике,
Памти их и репродукује , али греши у примени стечених знања као и у повезивању граматичких појмова обрађених у претходним
разредима са новим садржајима.
Делимично зна правописна правила и делимично их примењује у писаним радовима. Делимично успешно пише по диктату и уме да
одговори на питања, али реченице нису граматички и правописно тачне (питања отвореног типа). Правилно изговара гласове и
понекад греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас.

3.Језичка култура
Говорну поруку изговара потпуном и правилном реченицом, користи различите облике усменог изражавања, препричава и описује уз
помоћ наставника у свим облицима говорних вежби (и на теме из свакодневног живота и о доживљају књижевног дела). Писмени
радови су делимично садржајно разрађени, делимично тачно написани, композицијски утемељени.
Уз помоћ наставника проналази тражене информације у тексту.
Уз помоћ наставника саставља обрађене облике изражавања, драматизује краћи текст.

ДОВОЉАН 2

1. Књижевност :

-Ученик лоше чита различите врсте књижевних дела (и остале типове текстова), понекад делимично уме да опише свој доживљај и да
уз помоћ наставника понекад приповеда .
Понекад , уз помоћ уме да одреди књижевни род и стално тражи помоћ при одређивању врсте.
Уз подстицај ретко одређује неке елементе композиције.
Разликује народну од ауторске књижевности.
Препознаје неке књижевнотеоријске појмове уз подстицај и помоћ.
У већини случајева не чита домаћу лектиру и ретко учествује у интерпретацији. На часовима је ретко активан.



2. Језик

Ученик ретко уме да дефинише наставне садржаје из граматике, делимично их памти и репродукује,не уме да примени стечена
знања.Прави веће правописне и граматичке грешке.Потребна је стална помоћ наставника. Углавном правилно изговара гласове и
углавном греши у наглашавању речи, интонирању реченице и читању наглас.

3. Језичка култура

Ретко успева да формулише говорну поруку, да препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби .
Писмени радови су логички неповезани и садржајно сиромашни али у вези са темом, имају доста већих павописних,
граматичких и стилских грешака, али поштује форму.

НЕДОВОЉАН 1
1. Књижевност
Ученик нема развијено интересовање за читање и ни уз мотивацију и помоћ не учествује у интерпретацији.
Нема основна књижевно теоријска знања , а због лошег читања често не разуме текст. Не чита домаћу лектиру и не учествује у
интерпретацији.
На часовима је неактиван.

2. Језик
Ученик није усвојио наставне садржаје из граматике, не препознаје граматичке категорије. Нема предзнања па тешко прати наставу,
пасиван је и незаинтересован.

3. Језичка култура

Не успева да формулише говорну поруку, да интерпретира одабране одломке или књижевне текстове који се уче напамет, да
препричава и описује и поред помоћи наставника у свим облицима говорних вежби .



Писмени радови нису самостално урађени, логички неповезани и садржајно сиромашни и нису у вези са темом, не поштује
павописну и граматичку норму.

Бројчано оцењивање:
У току полугодишта ученик ће имати најмање четири оцене у складу са Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020).

А)Критеријуми вредновања контролних задатака:
Контролни задаци (најављени, дужи од 15 минута) садрже питања из читања и разумевања прочитаног, књижевности, граматике и
правописа:

Структура задатака:
30% су задаци основног нивоа, 45% су задаци средњег и 25% напредног нивоа.

0% - 30% = недовољан (1)
31% - 50% = довољан (2)
51% - 69% = добар (3)
70% - 89% = врлодобар (4)
90% - 100% = одличан (5)

Напомена: Наставник може да одступи од скале бодовања за 5-10% ако је то у циљу објективне процене степена савладаности градива
на нивоу одељења.

Б) Усмене провере знања
Оцењивање се врши континуирано, на сваком часу. Ученици чије знање наставник проверава на часу усменим путем бирају се методом
случајног одабира, према жељама ученика да тог дана одговарају усменим путем или у договору са наставником. Учеников успех на
усменим проверама знања вреднује се на следећи начин (у складу је са Правилницима о оцењивању у основној школи):



Одличан (5)
Ученик на постављено питање одговара самостално и показује висок ниво познавања градива, одговара на питања 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 минималне погрешке, добро познаје појмове који се тичу градива, не
лута по теми постављеног питања, самостално одговара на потпитања наставника 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 честогреши. Не уочава узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима. Одговара на питања
основног нивоа и решава 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 самоосновне 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 када на њега дође ред или када га наставник прозове да
одговара.

Елементи формативног оцењивања (по правилу у педагошкој евиденцији ):

- писмене провере до петнаест минута; усмено одговарање,активност на часу; ангажовање (степен развијености ученичке
компетенције); успешност у групном раду; израда плаката/паноа; семинарски радови; презентације ,учешће у пројектима, културним
догађајима,на литерарним конкурсима, такмичењима из књижевности и језика, и осталим активностима које подстичу љубав према
српском језику, култури и традицији , домаћи задаци, однос према раду.

а) Писмене провере до 15 минута



Писмена провера у трајању до 15 минута се не најављује и служи за процену напретка ученика. Резултат се бележи у педагошку
документацију и саопштава ученику. Наставник на основу неколико резултата петнаестоминутних вежби може извести бројчану оцену.

б) Домаћи задаци и посебни (индивидуални) задаци:

Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао ученику. Три ненаписана домаћа задатка
вреднују се оценом недовољан (1). Уколико ученик није понео домаћи задатак на час (није донео свеску, радну свеску, презентацију,
плакат, пано...) сматра се да га није урадио. Уколико наставник утврди да је домаћи задатак писао неко други или је преписан са
интернета, сматра се да га ученик није урадио. Уколико ученик на следећем часу покаже уредно написан домаћи задатак, наставник то
бележи у своју педагошку свеску, али се не брише минус или други знак да је задатак неизвршен уколико ученик није заиста поправио
свој однос према изради домаћих задатака. Уколико ученик добије посебан задатак у договору са наставником бира облик у којем ће га
представити и уколико је задатак урађен самостално, са разумевањем, благовремено и потпуно , може бити оцењен оценом одличан (5).

Уколико је задатак површно урађен, преузет са интернета или нема критичког односа према садржају, уколико ученик не познаје тему
довољно да би самостално о њој говорио, али је показао интересовање и урадио задатак, његов се одговор позитивно оцењује као
урађен, али не добија оцену, већ се позитиван одговор бележи у педагошку свеску наставника.

в)Стална активност на часу оцењује се оценом одличан (5)или нижом јер су одговори били непотпуни или нетачни, а активност
присутна, уколико је ученик сагласан.

г)Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз
прилагођавање начина и поступка оцењивања.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена оставрености прилагођених
циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.



МАТЕМАТИКА

ОДЛИЧАН 5
Основни матемтички појмови и дефиниције

-самостално излаже и објашњава , разуме их и према потреби обликује својим речима ,успоставља односе међу њима ,

Тврђења, правила, формуле

-зна их изрећи , зна их објаснити и правилно их тумачи , наводи сопствене примере који потврђују исказано ,

Поступци

-своје идеје и поступке које примењује образлаже јасно, тачно и потпуно ,користи своје идеје у раду ,
Решавање задатака

-решава задатке брзо и тачно и са лакоћом , самостално и успешно решава сложене задатке , при решавању сложених проблемских
ситуациаја комбинује познате стратегије или креира сопствене, одабира математичке поступке који највише одговарају задатку и
примењује их ,

Примена тврђења, правила, формула

-знање примењује на нове, сложеније примере и реалне проблеме
Писање

- редовно , потпуно , тачно , детаљно , уредно , зна образложити написано ,

-образлаже јасно, тачно и потпуно

Интерес за предмет

-служи се додатним изворима знања , долази припремљен на час ,

Рад на часу

-концентрисано и вредно ради на часу , редовно и самостално извршава све постављене задатке, учествује у расправи и предлаже
сопствене активности и идеје



Сарадња

-радо учествује и подстиче заједнички рад (у пару или групи)

- помаже другима

БРЛО ДОБАР 4

Основни матемтички појмови и дефиниције

-самостално излаже и објашњава , разуме их у потпуности успоставља односе међу њима ,

Тврђења, правила, формуле

-зна их изрећи , зна их објаснити и правилно их тумачи ,наводи сопствене примере који потврђују, исказано

Поступци

-образлаже тачно, јасно,прецизно и потпуно ,прихвата и разуме нове идеје ,

Решавање задатака

-решава задатке брзо и тачно , самостално решава сложеније задатке ,бира углавном најбоље стратегије за решавање проблема ,решава
сложеније проблемске ситуације,

Примена тврђења, правила, формула

-примењује их самостално и тачно , образлаже јасно, тачно и потпуно

Написано

-потпуно , тачно , детаљно , уредно

Интерес за предмет



-показује стално

Рад на часу

-концентрисано и вредно ради на часу , редовно и самостално извршава све постављене задатке

- учествује у расправи и предлаже сопствене активности и идеје,

Сарадња

-радо учествује у заједничком раду ( у пару или групи) , према потреби помаже другима

Извршавње обавеза

-свеска је уредна и потпуна , на час долази припремљен .

ДОБАР 3

Основни матемтички појмови и дефиниције

-познаје их и разуме , зна их изрећи и објаснити

Тврђења, правила, формуле

-познаје их , зна их изрећи

Поступци

-поступке које примењује образлаже самостално ,објашњења су углавном јасна, тачна и потпуна,

Решавање задатака

-самостално, брзо и тачно решава једноставне задатке , сложеније задатке решава спорије ,решава једноставне проблемске ситуације,

Примена тврђења, правила, формула

-самостално их примењује у познатим ситуацијама

Написано



-углавном потпуно и тачно , углавном уредно,

Провера

-углавном зна образложити написано,

Интерес за предмет

-показује

Рад на часу

-вредно ради на часу и самостално решава задатке , радо учествује у расправи,

Сарадња

-прихвата рад у пару и групи , ако не разуме тражи помоћ,

Извршавње обавеза

-свеска је уредна и потпуна , на час доноси потребан прибор.

ДОВОЉАН 2

Основни матемтички појмови и дефиниције

-прерознаје их , уме да их искаже ,

Тврђења, правила, формуле

-препознаје их

Поступци

-поступке које примењује образлаже уз помоћ наставника

Решавање задатака

-самостално решава једноставне задатке , једноставне проблемске ситуације решава уз помоћ, наставника



Примена тврђења, правила, формула

-примењује само у познатим и једноставним ситуацијама

Написано

-непотпуно , делимично тачно , делимично уредно,

Провера

-углавном зна образложити написано

Интерес за предмет

-показује на подстицај

Рад на часу

-труди се самостално решавати задатке , повремено учествује у расправи,

Сарадња

-тражи помоћ када му нешто није јесно

Извршавање обавеза

-труди се писати све у свеску , на час доноси потребан прибор .

НЕДОВОЉАН 1

Ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да

напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

1. писмених провера знања (контролних задатака, писмених задатака)



2. усменог испитивања;
3. активности на часу.

Елементи оцењивања из математике су:

- усвојеност образовних садржаја;
- примена знања;
- активност ученика.

Писмена оцењивања се врше након пређене области, уз ранију најаву а по распореду писаних провера знања. Писане провере, које
трају 15 минута, не најављују се а наставник може након 2-3 такве провере да унесе оцену у дневник.

У току једног полугодишта ученик добија оцене из писаних провера + 2 писмена задатка , усменог одговарања и активности на часу.
Закључна оцена се формира као аритметичка средина свих оцена добијених током целе школске године.

Када су питању писмене провере знања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:
- 90%-до 100% одличан (5)
- 70%-до 89% врло добар (4)
- 50%-69% добар (3)
- 30%-49% добар (2)
- од 0%-29% довољан (1)

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%.

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода, уз
прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених
циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.



ПРИРОДА И ДРУШТВО

Ученици 4. разреда се из предмета природа и друштво оцењују на три начина:

1)писмено

2)усмено

3)на основу активности на часу

Када су у питању писмене проверезнања скала која изражава однос између процента тачних одговора и одговарајуће оцене је следећа:

- 90%-до 100% одличан (5)
- 70%-до 89% врло добар (4)
- 50%-69% добар (3)
- 30%-49% добар (2)
- од 0%-29% довољан (1)

У зависности од тежине теста дозвољена су одступања од ± 5%.

Оцена на усменом одговарањусе формира на основу учениковог одговора углавном на пет

постављених питања.

Оцена одличан (5)

–ученик савладава градиво из природе и друштва, влада претходно пређеним градивом и примењује научено. Активно учествује на
часу током обраде новог градива, износи своје мишљење, самостално изводи закључке. Ученик уме да примени научено градиво кроз
разне активности, способан је да се сналази у простору и времену. Показује иницијативу током наставе, понаша се другарски, помаже
другим ученицима , редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу и креативност у решавању задатака. Може успешно да
ради у различитим групама и врстама задатака.



Оцена

врло добар (4)

-ученик је способан да функционално усвоји појмове, анализира, класификује, повезује, примени те изведе закључак. Сналази се у
различитим облицима рада , редовно израђује домаће задатке и показује иницијативу у решавању задатака. Успешно ради у
различитим групама и врстама задатака.

Оцена

добар (3)

–ученик разуме појмове и чињенице, успоставља везе, може самостално да објасни и наведе појмове и термине из предмета Природа и
друштво. Задатке обавља делимично уз помоћ наставника.

Оцена

довољан (2)

–ученик влада основним појмовима може уз помоћ наставника да објасни

њихове везе и значај, уз наставникову подршку је активан на часовима.

Оцена

недовољан (1)

–ученик нема основно познавање појмова, нити показује жељу да

напредује. Домаће задатке не израђује на време и није активан на часу.



ЛИКОВНА КУЛТУРА

Оцењивање из предмета ликовна култура обавља се полазећи од ученичких способности, степена спретности и умешности. Уколико
ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на
сопствено претходно постигнуће, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу.
Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођени и обогаћени начин применом индивидуалног
образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.

Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадња са
другима и исказано интересовање и мотивација за учење и напредовање.

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих критеријума:
ОДЛИЧАН 5
- ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета у потпуности самостално испуњавање захтева који
су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са напредним нивоима посебних стандарда постигнућа, односно
захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен
ангажовања,
ВРЛО ДОБАР 4
- ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета у потпуности, самостално, испуњавање захтева који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредним нивоима посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ
наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок
степен ангажовања,
ДОБАР 3
- ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета у потпуности, самостално испуњавање захтева који су утврђени на
основном и већем делу на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним
образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика,
ДОВОЉАН 2



- ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавање уз помоћ наставничких захтева који су
утврђени у већ делу основног нивоа постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним
стандардима постигнућа и ангажовања ученика,
НЕДОВОЉАН 1
- ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ наставника не испуњава захтеве који
су утврђени на основном нивоу постигнућа .

Број оцена у разредима је минимум четири оцене у сваком полугодишту .

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Оцењивање из предмета музичка култура обавља се полазећи од ученичких способности, степена спретности и умешности. Уколико
ученик нема развијене посебне способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на
сопствено претходно постигнуће, могућности и ангажовање ученика у наставном процесу.

Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођени и обогаћени начин применом индивидуалног
образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.

Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадња са
другима и исказано интересовање и мотивација за учење и напредовање.

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих критеријума:

ОДЛИЧАН 5

- ученик који остварује веома значајан напредак у остваривању програма предмета у потпуности самостално испуњавање захтева који
су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са напредним нивоима посебних стандарда постигнућа, односно



захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен
ангажовања, самостално и успешно пева , свира , изводи ритмичке кретне активности ,

ВРЛО ДОБАР 4

- ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета у потпуности, самостално, испуњавање захтева који су
утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредним нивоима посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ
наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок
степен ангажовања, самостално и успешно пева , свира , изводи ритмичке кретне активности ,

ДОБАР 3

-ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета у потпуности, самостално испуњавање захтева који су утврђени на
основном и већем делу на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним
образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика,

самостално и успешно пева , свира , изводи ритмичке кретне активности ,

ДОВОЉАН 2

-ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавање уз помоћ наставничких захтева који су
утврђени у већ делу основног нивоа постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним
стандардима постигнућа и ангажовања ученика, пева , свира , изводи ритмичке кретне активности уз помоћ других ,

НЕДОВОЉАН 1

-ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ наставника не испуњава захтеве који су
утврђени на основном нивоу постигнућа .

Број оцена у разреду је минимум 2 оцене у полугодишту .



ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

При оцењивању руководимо се следећим принципима :

1) поузданост: означава усаглашеност оцене са утврђеним, јавним и прецизним критеријумима оцењивања;

2) ваљаност: оцена исказује ефекте учења (оствареност исхода, ангажовање и напредовање ученика);

3) разноврсност начина оцењивања: избор одговарајућих и примена различитих метода и техника оцењивања како би се осигурала
ваљаност, поузданост и објективност оцена;

4) редовност и благовременост оцењивања, обезбеђује континуитет у информисању ученика о њиховој ефикасности у процесу учења
и ефекат оцене на даљи процес учења;

5) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу;

6) уважавање индивидуалних разлика.

Оцена је описна и бројчана. Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, као и напредовање у
развијању компетенција у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. Формативно оцењивање, у смислу
ових критеријума, јесте редовно и планско прикупљање релевантних података о напредовању ученика, постизању прописаних исхода и
циљева и постигнутом степену развоја компетенција ученика. Сумативно оцењивање, у смислу ових критеријума, јесте вредновање
постигнућа ученика на крају програмске целине, модула или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене
сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у дневник рада , а и у педагошку документацију.

Ученику се не може умањити оцена из предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног понашања у
школи.

Оцењивање моторичких знања, умења и навика врши се на основу минималних образовних задатака и образовних стандарда за крај
обавезног образовања .



Праћење и оцењивање

. Праћење напредовања ученика обавља се током целе школске године, на основу јединствене методологије која предвиђа следеће
тематске целине: стање моторичких способности, усвојене здравствено-хигијенске навике, достигнути ниво савладаности моторних
знања, умења и навика у складу са индувидуалним могућностима ученика, однос према раду.

• Усвојеност здравствено-хигијенских навика прати се на основу утврђивања нивоа правилног држања тела и одржавања личне и
колективне хигијене, а такође и на основу усвојености и примене знања из области здравља.

• Степен савладаности моторичких знања и умења спроводи се на основу минималних програмских захтева, који је утврђен на крају
навођења програмских садржаја.

• Однос према раду вреднује се на основу редовног и активног учествовања у наставном процесу, такмичењима и ваншколским
активностима. Минимални образовни захтеви

• Оцењивање степена савладаности моторичких знања и умења спроводи се према утврђеним минималним образовним захтевима.

Уважавање индивидуалних разлика приликом оцењивања

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности. Ученик са изузетним
способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана,
оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања. Ученик који има
тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна
подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа према плану
индивидуализације или у току савладавања индивидуалног образовног плана. Ученику који стиче образовање и васпитање по
индивидуалном образовном плану, а не испуњава захтеве по прилагођеним циљевима и исходима образовно-васпитног рада, ревидира
се индивидуални образовни план.

Начин и поступак оцењивања



Наставник на почетку школске године процењује степен развијености компетeнција ученика у оквиру одређене области, предмета,
модула или теме од значаја за наставу у тој школској години (у даљем тексту: иницијално процењивање). Резултати иницијалног
процењивања користе се и као податак за даље унапређивање рада школе у области наставе и учења. Оцењивање се остварује
применом различитих метода и техника, које наставник бира у складу с критеријумима оцењивања и прилагођава потребама и
развојним специфичностима ученика. Закључна оцена је бројчана и утврђује се на основу свих оцена од почетка школске године и
сагледавања развоја, напредовања и ангажовања ученика и прикупљених података у педагошкој документацији наставника.

Предметни наставник који није утврдио прописан број оцена у току полугодишта обавезан је да ученику који редовно похађа наставу, а
нема прописани број оцена, спроведе оцењивање на редовном часу или часу допунске наставе у току трајања полугодишта (у току
последње недеље наставе) уз присуство одељењског старешине, члана стручног већа, стручног сарадника (педагога или психолога) или
групе ученика. Закључна оцена за успех из предмета може изузетно да буде и највећа појединачна оцена уписана у дневник, добијена
било којом техником провере постигнућа.

Евиденција о успеху ученика

Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика
током године у дневнику рада и својој педагошкој документацији. Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра
се писана или електронска документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која
су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Подаци унети у педагошку документацију могу бити
коришћени за потребе информисања родитеља, приликом одлучивања по приговору или жалби на оцену и у процесу самовредновања и
екстерног вредновања квалитета рада установе.

Број оцена у разреду је минимум 4 оцене у полугодишту .



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

У разредима основног образовања и васпитања, у току школске године, ученик се оцењује описном оценом из изборних програма и
активности (пројектне наставе верска настава , грађанско васпитање , дигитални свет).

Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и грађанско васпитање и активности (пројектне наставе и слободних
наставних активности) оцењује се описно и то: истиче се, добар, задовољава.

Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом
обавезног предмета, изборног програма и активности. У току полугодишта најмање једна оцена треба да буде на основу усмене
провере постигнућа ученика.

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (изложба радова, резултати
истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака,
учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу
са програмом наставе и учења, односно школским програмом.
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