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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

 

     Критеријуми за оцењивање донети су на основу:  Правилника о оцењивању ученика у 
основном образовању и васпитању, Правилника о плану наставе и учења за први, други, 
трећи и четврти разред, као и  Правилника о општим стандардима постигнућа за крај 
основног образовања за стране језике. 

 

ПРВИ  РАЗРЕД 

     Ученици првог разреда се у току школске године оцењују описно. Описна оцена 
представља опис постигнућа ученика у остваривању исхода, циљева и задатка прописаних 
планом и програмом наставе и учења, као и степена ангажовања и напредовања ученика. 
Наставник током целе школске године континуирано води евиденцију о напредовању, 
ангажовању, постигнућима и активностима ученика на часовима. 

     Ученик првог разреда је у потпуности савладао предвиђене наставне садржаје уколико 
наставник процени да су сви дефинисани исходи испуњени уз самостално напредовање и 
стално ангажовање ученика: 

      Ученик разуме фреквентне и уобичајене усмене исказе, као и кратке, једноставне 
усмене прилоге везане за познате теме, појаве и догађаје. 

      Обавља основне језичке функције (давање и тражење, тј. размена информација о 
искуствено блиским ситуацијима и појавама, једноставно исказивање идеја и 
мишљења). 

      Ученик правилно изговара све гласове и гласовне групе, чак и у тежим и 



неувежбаним комбинацијама гласова, уз поштовање акценатско-интонацијских правила. 
 

     Ученик коме је потребна мања помоћ наставника за остваривање неких од дефинисаних 
исхода на часовима, сматра се да је савладао предвиђене наставне садржаје, али да 
изостаје самостални рад и стални напредак ученика: 

      Ученик разуме најфреквентније речи и изразе из свакодневног спорог и 
разговетног говора. 

      Уме да обави основне комуникативне активности (поздрављање, представљање, 
добродошлица, опраштање, захваљивање, пружање информација о себи, 
распитивање о суштинским информацијама које се тичу саговорника). 

      Ученик познаје изговор фреквентних, понављаних и меморисаних гласова, као и 
неких најчешћих гласовних група. 

     Ученик коме је потребна већа помоћ наставника за остваривање дефинисаних исхода 
на часовима сматра се да није у потпуности савладао наставне садржаје и да изостаје 
његов напредак и језички развој уз недостатак ангажовања: 

      Ученик разуме уобичајене речи, изразе, фразе и кратке везане усмене исказе и 
записе који се тичу његових непосредних искуствених доживљаја и сфера 
интересовања. 

     Сналази се у кратким и увежбаним комуникационим улогама, уз употребу 
научених и уобичајених фраза и формула (постављање питања и давање одговара). 

     Ученик препознаје исправан изговор већине гласова и гласовних група, као и неких 
најчешћих гласовних група. 

 

Ученик који није остварио ниједан или веома мали број дефинисаних исхода сматра се да 
није савладао предвиђене наставне садржаје уз изостајање његовог напредовања, језичког 
развоја и ангажовања. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

     У другом, трећем и четвртом разреду оцењивање је бројчано и врши се: 
1) Писаним путем /-Сликовни диктати на основу слушања (означи на основу слушања 
тачан одговор; нацртај и обоји...за ученике другог разреда код којих је писање необавезна 
и прилагођена споредна активност) 
2) Усменим путем 
3) Праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности 
     Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања и развоја ученика, као и 
ангажовања ученика и његове самосталности у раду. 

 

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, граматике и правописа, као и културе народа чији се језик учи. 
 
Критеријими за евалуацију писмених провера у процентима: 
0% - 39% = недовољан (1) 
40% - 54% = довољан (2) 
55% - 69% = добар (3) 
70% - 84% = врлодобар (4) 
85% - 100% = одличан (5) 
Напомена: Скала може да варира у односу на постигнућа ученика, али не више од 5%. 

 

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 
Правилником о оцењивању): 

   Одличан (5) – ученик успешно савладава градиво из граматике и вокабулара и 
самостално примењује научене речи и изразе. У потпуности разуме основни смисао и 



главне информације у аутентичном разговору два или више саговорника.. Течно и с 
лакоћом изражава осећања, жеље и расположења, описује себе и околину, школски 
контекст и приватан живот, свакодневне догађаје и навике. На једноставан начин излаже 
на задату тему и одговара на питања која се односе на њу. Успешно ради у различитим 
облицима рада. Правилно и самостално изражајно чита.  
   Врло добар (4) – ученик усвојa појмове, речи и изразе, а уз мању помоћ наставника их 
повезује и изводи закључке. Разуме основни смисао и главне информације у аутентичном 
разговору. Саставља краће исказе о себи, својој породици и непосредном окружењу. Уз 
краће паузе и мању помоћ наставника, описује себе и своје непосредно окружење, 
свакодневне активности, своја осећања и изражава допадање и недопадање користећи 
једноставна језичка средства. Сналази се у различитим облицима рада. У великој мери 
правилно и самостално изражајно чита  
   Добар (3) – ученик углавном разуме појмове, речи и изразе, може самостално да наведе 
граматичке појмове и појмове из вокабулара и објасни их уз делимичну помоћ наставника. 
Познаје и користи једноставније граматичке елементе и конструкције. Разуме општи 
смисао и најважније информације у једноставним текстовима. Поставља једноставна 
питања о темама које одговарају његовим интересовањима. Захтеве обавља делимично и 
уз помоћ наставника. Углавном правилно чита.  
   Довољан (2) – ученик препознаје основне појмове, честе речи и једноставне изразе у 
јасном контексту и спором говору. Уз већу помоћ наставника разуме кратка, једноставна, 
разговетно и споро изговорена упутства. У стању је да изговори искључиво просте 
реченице и изрази најосновније потребе. Чита делимично правилно и уз помоћ 
наставника.  
   Недовољан (1) – ученик не препознаје основне појмове, речи и изразе. Ни уз велику 
помоћ наставника не разуме најједноставније захтеве ни упутства. Не показује жељу за 
напредовањем нити ангажовањем. 

    *У другом разреду, читање (као и писање) је необавезна, прилагођена споредна 
активност. 

 

 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; 
- 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, 
 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. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ СТИЧУ ОБРАЗОВАЊЕ ПО ИОП-у 

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. 

 

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА 

 одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50; 

        врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49; 

 добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49; 

     довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49; 

          недовољан (1), аритметичка средина мања од 1,50. 

 

 

      


