
КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА  У ОШ              
„ НИКОЛА ТЕСЛА“ - ЛИПАР  2022/2023. 

  

 Иницијални тест 

Обавља се на почетку шклске године,у првој или другој недељи.Наставник процењује предходна 
постигнућа ученика .Резултати иницијалног теста служе за планирање рада наставника и даље 
праћење напредовања ученика 

 

Постигнућа ученика од 5. до 8. разреда у оквиру предмета историје оцењују се 
формативно и сумативно.  

Формативно оцењивање  подразумева: праћење напредовања, активности, односно 
ангажовања ученика на сваком часу, мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, 
израду домаћих задатака, израду задатака на самом часу, дисциплину, поштовање 
правила понашања.Води се у педагошкој свесци наставника, а из овога проистиче и оцена 
за рад на часу.  

Критеријуми су следећи:  

Недовољан успех- Изузетно тешко усваја градиво (ниво присећања). Образлаже хаотично 
и без разумевања. Не познаје појмове и не примењује их. Ученик није посвећен учењу 
историје. Изостаје  усвајање најосновнијих појмова из историје. Ученик не уочава и не 
повезује чињенице. Незаинтересован је за рад. Не придаје важност квалитету, изгледу и 
уредности рада. Тешко се фокусира на рад.  Не жели радити када треба да уложи труд да 
би постигао резултате који одговарају тренутним капацитетима. Занемарује извршавање 
школских и домаћих задатка. 

Довољан успех-Отежано повезује чињенице и тешко усваја садржаје  (ниво 
препознавања) Показује слабу мотивисаност за усвајање наставних садржаја. Основне 
историјске појмове препознаје по сећању, без дубљег разумевања.  Ученик није посвећен 
учењу историје. Показује знање испод просека. Отежано уочава и повезује чињенице. 
Није фокусиран и заинтересован за рад. Не придаје важност квалитету, изгледу и 
уредности рада. Повремено занемарује извршавање школских и домаћих задатка.  
Показује несамосталност у раду. 

Добар успех-Садржаје је усвојио на нивоу разумевања ( ниво репродукције ). Репродукује 
и разуме основне појмове . Спорији је у раду.  Примењује научено на једноставним 



примерима. Изражава несигурност при објашњавању чињеница и појмова.Ученик није у 
потпуности посвећен учењу историје. Остварује просечно знање . Често је духом одсутан. 
Повремено су потребни подстицаји у раду. Када је правилно стимулисан ради само под 
контролом или сталним подстицајем.  

Врло добар успех-Знање је усвојио на нивоу примене (степен оперативности). Без већих 
потешкоћа самостално усваја градиво. . У великој мери показује способност примене 
знања и логички повезује чињенице и појмове.Разуме градиво и зна се служити усвојеним 
знањем. Наводи властите примере .  Примењује стечено знање, самостално уочава 
грешке и исправља их.Ученик је посвећен учењу историје, радо и редовно учи, истрајан је 
у раду, самосталан је и заинтересован за учење. Савесно и редовно извршава школске и 
домаће задатке. 

Одличан успех-Ученик самостално учи  и  успешно примењује стечена знања Лако и брзо 
усваја садржаје на највишем степену (знање је на нивоу анализе, синтезе и евалуације). 
Показује изразит интерес за предмет. Тачно и темељно посматра, логички повезује и 
образлаже историјске појмове и законитости. Уочава суштину законитости, учи са 
разумевањем. Ефикасан је и сигуран у раду. Креативно примењује усвојене вештине и 
знања у новим ситуацијама. Способан је преносити знања другим ученицима. Реагује 
брзо, одговара темељно и аргументовано. Показује изразит интерес за предмет. Радо и 
редовно учи, истрајан је у раду,  редовно извршава школске и домаће задатке. Изразито 
је способан. Проблем разматра темељно и тачно. Брзо мисли и самостално и правилно 
закључује. Изразито је детаљан и стално брине о квалитету свог рада. Увек је активан.  

Сумативно оцењивање.У сумативно оцењивање спадају: 15-минутни, контролни 
задаци,активност на часу, усмено одговарање.Оцена са иницијалних тестоване  служи 
наставнику за даље праћење напредовања ученика и планирање рада. Оцена из 
активности на часу изводи се на основу кратких тестова или усмених одговора који се 
односе на садржаје са истог или претходног часа.  

Елементи оцењивања ученичких постигнућа из наставног предмета историја су:усвојеност 
садржаја, примена знања, активност и рад ученика на часу, израда презентација, паноа и 
учешће у пројектима. 

 Примена знања испитује се писмено, усмено и практично.  

- Писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута обављају се без најаве, а спроводе 
се ради утврђивања остварености циља једног или више часова и савладаности дела 
реализованих програмских садржаја, односно остварености операционализованих 
исхода. Оцена из писмене провере постигнућа у трајању од 15 минута се не уписује у 
дневник. Евидентира се у педагошкој документацији наставника ради праћења 



постигнућа на крају програмске целине или на крају полугодишта. Резултати писмене 
провере постигнућа у трајању од 15 минута могу се узети у обзир приликом утврђивања 
закључне оцене ученика, а у најбољем интересу ученика. 

Усмена провера постигнућа ученика се обавља путем непосредног одговарања на часу, уз 
поштовање критеријума за оцењивање. 

Провера постигнућа ученика путем практичног рада се може урадити путем 
реферата,израде ПП презентација, пројеката, паноа. 

Оцењивање се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима рачунајући од 
школског одобрених од стране министарства и то оценом 5(пет) 

Писмено испитивање обавља се путем контролних вежби и тестова.Писмене провере 
знања у трајању од 45 минута се најављују и  планиране су годишњим Планом рада 
школе. За контролне задатке бројчана оцена  изводи се на основу скале изражене у 
процентима, у складу са препорукама за оцењивање:  

100-80%-одличан (5)  

79-62%-врлодобар(4)  

61-43%-добар(3)  

42-24%-довољан(2)  

23-0-недовоља(1)  

 Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање 
критеријума за оцењивање или путем реферата, израде ПП презентација, пројеката, 
паноа.Оцењивање се примењује и ако ученик учествује на такмичењима одобрених од 
стране министарства и то оценом 5(пет).  

Критеријуми за оцењивање су следећи:  

Одличан(5)-Ученик  је у целини усвојио основна и проширена знања, умења и вештине, 
примењује знања у новим околностима, познаје узроке и последице, уочава битно, 
самостално закључује на основу датих података,критички расуђује, поседује богат речник 
и лако се изражава, испољава креативну активност на часу, показује интресовања и 
самоиницијативност;  

Врлодобар(4)-Ученик је у целини усвојио основна знања и део проширених  



знања, самостално образлаже садржај, лако разуме, закључује и репродукује чињенице, 
лако се писмено и усмено изражава, испољава активност на већини часова,самостално и 
уз помоћ наставника, примењује знања у новим околностима.  

Добар(3).Ученик је већим делом   усвојио основна знања, умења и вештине, схвата 
значење основних историјских појмова, уме да репродукује научено, самостално 
извршава основне задатке, има тешкоће у течном изражавању, уочава битно, али 
приликом закључивања потребна је помоћ наставника.  

Довољан(2)-Ученик је усвојио , мада не у потпуности, основна знања, репродукује 
научено уз помоћ наставника, има склоност ка пасивном памћењу и механичком 
репродуковању, има тешкоћа у изражавању, испољава несналажење у самосталном раду, 
несигуран је  и нејасан у излагању градива.  

Недовољан(1)-Ученик није усвојио основна знања, умења и вештине, не показује 
заинтересованост за процес учења, нити напредак, не покаразумевање садржаја ни уз 
помоћ наставника, није у  стању да га самостално репродукује.  

Документација која прати процес оцењивања: ес-дневник, педагошка свеска, тестови,  
контролне вежбе, домаћи задаци, панои, ПП презентације. 

Закључна оцена се изводи на основу аритметичке средине свих уписаних оцена у току 
школске године.Уколико ученик није задовољан предложеном закључном оценом на 
полугодишту или крају школске године, одговара градиво или ради полугодишњи 
односно годишњи тест у завистности да ли је у питању крај првог полугодишта или крај 
школске године. Добијена оцена се уписује у дневник и поново се на основу аритметичке 
средине свих уписаних оцена утврђује закључна оцена. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у1 оцењује се на основу 
ангажовања и степена остварености исхода уз прилагођавање начина и поступка 
оцењивања. 

Уколико ученикстиче образовање и васпитање по ИОП-у2 оцењује се на основу 
ангажовања и степена остварености исхода уз прилагођавање циљева и исхода који су 
дефинисани у Персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и 
поступака оцењивања.                                                 

                                                                                           Наставник историје 

                                             Јадранка Лазаревски 


