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Стручни актив друштвено-језичких предмета  

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК од 5. – 8. разреда 

Наставник: Лидија Фунћик, проф. енглеског језика и књижевности 

 

 

Критеријуми оцењивања сачињени су у складу са исходима, циљевима и задацима прописаних Планом и програмом наставе и учења 

предмета, Општим стандардима постигнућа за енглески језик и уз поштовање Правилника о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању. 

Документација која прати процес оцењивања: Еc-дневник, педагошка свеска, тестови (тест разумевања прочитаног текста, тест 

разумевања слушања, тест вокабулара и граматике),  писмене вежбе,  домаћи задаци, пројекти. 

Ученик и родитељ има право увида у писани рад, као и право на образложење оцене. Начин остваривања увида у писани рад школа 

утврђује у сарадњи са родитељима. 

Оцењивање ученика од четвртог до осмог разреда врши се: 

1.писаним и усменим путем; 

2.праћењем активности на часу и кроз израду домаћих задатака/пројектних активности. 

 

https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2017/12/Opsti-standardi-postignuca-za-kraj-osnovnog-obrazovanja-za-strani-jezik.pdf
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1. ОЦЕЊИВАЊЕ ПИСАНИМ И УСМЕНИМ ПУТЕМ 

У оквиру предмета Енглески језик вреднују се следеће језичке вештине: 

a.) разумевање (слушање и читање) 

b.) говорне способности; 

c.) способности писаног изражавања;  

d.) језичне законитости – граматика. 

а.) Мерила за елемент РАЗУМЕВАЊА СЛУШАНОГ и ПРОЧИТАНОГ САДРЖАЈА 

 

Елемент разумевања слушаног садржаја подразумева брзину и тачност усвајања и разумевања различитих појмова и 

текстуалних садржаја на енглеском језику. 

Тест разумевања слушања мери колико пажљиво ученик слуша и ефикасно разуме шта други људи говоре у процесу комуникације 

говорног енглеског. Тест разумевања читања мери колико ученик ефикасно разуме прочитани текст и да схвати основну мисао текста. 
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НЕДОВОЉАН (1) 

 ученик не разуме усмена излагања, слушану или писану материју; 

 најједноставније захтеве ни уз помоћ наставника ученик не показује способност репродукције нити 

препознавања основних појмова, речи и израза. 

ДОВОЉАН (2) 

 ученик препознаје искључиво проста усмена и писана излагања, основне појмове, фреквентне речи и 

једноставне изразе; 

 уз велику помоћ наставника разуме општи смисао и најважније информације у једноставном тексту;  

 уз већу помоћ наставника разуме веома кратка, једноставна, разговетно и споро изговорена упутства. 

ДОБАР (3) 

 ученик разуме излагања и питања постављена споријим темпом, понекад је нужно поновити и поједноставити 

неке делове реченице и потребно га је усмеравати;  

 самостално разуме општи смисао и најважније информације у једноставном тексту;  

 добро разуме језичне садржаје слушања и читања, али их теже несигурно и понекад нетачно преноси другима. 

ВРЛО ДОБАР (4) 

 ученик је способан да функционално усвоји појмове, речи и изразе, а уз мању помоћ наставника их повезује и 

изводи закључке али не разуме сваку појединост код писаног и слушаног садржаја; 

 у великој мери разуме питања, основни смисао и главне информације у писаној форми и нормалном говорном 

темпу; 

 потребно је понекад нешто поновити и ученик не реагује увек правовремено и у потпуности тачно. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик у потпуности разуме основни смисао и главне информације у аутентичном разговору два или више 

(са)говорника у нормалном говорном темпу; 

 у потпуности разуме писани и слушани текст. 
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б.) Мерила за елемент ГОВОРНЕ СПОСОБНОСТИ: 

Елемент говорних способности подразумева: 

• степен усвојености свих обрађених садржаја (речник, граматика,...) и њихово усмено изражавање; 

• комуникацијске способности: постављање питања, одговарање на питања, вођење разговора, читање, превођење и 

препричавање текста. 

Усмено проверавање знања појединог ученика спроводи се сваки час, у сваком тренутку и обавља се путем непосредног одговарања, 

путем свакодневне комуникације између ученика и наставника, препричавања текстова и пројеката. 

НЕДОВОЉАН (1) 

 ученик није у стању ни уз помоћ наставника да искаже једноставну усмену поруку, једва користи најосновнији 

вокабулар, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији;  

 ученик није савладао најосновније граматичке структуре и вокабулар па је смисао изреченог нејасан и 

неразумљив. 

ДОВОЉАН (2) 

 ученик  прави озбиљне и честе грешке у разговору и изговору; 

 ретко налази праве речи и фразе, тешко се изражава, има оскудан речник и користи га полако са пуно оклевања 

упркос великој помоћи наставника; 

 чита отежано, с грешкама и уз помоћ наставника. 

ДОБАР (3) 

 ученик се може споразумевати и при томе се служи скромним фондом речи, смисао је понекад нејасан због 

граматичких грешака и погрешног редоследа речи, има потешкоћа у читању, изговору и интонацији, али у 

целини је прихватљиво и разумљиво; 

 на лакша питања одговори сигурно али уз делимичну помоћ наставника, а на тежа понекад нетачно и 

несигурно. 
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ВРЛО ДОБАР (4) 

 ученик говори правилно, али је конверзација у неким елементима неизвесна; изражава се са мањим 

граматичким грешкама, које не утичу на разумевање значења реченице; понекад користи реч или фразу која је 

неадекватна и погрешно је изговора; 

 уз помоћ наставника, на питања одговара јасно, структурирано и успешно искаже усмену поруку, исприча 

лични доживљај, преприча садржај разговора или наративног текста;  

 чита течно и тачно са мањим грешкама које не ометају комуникацију. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик с лакоћом влада материјом и вештинама, самостално закључује, упоређује и критички разговара на 

задату тему без већих граматичких грешака; 

 ученик у потпуности разуме планом и програмом предвиђене појмове, речи и изразе и показује изузетно 

велики степен самосталности приликом њихове примене у усменом изражавању;  

 даје јасна и детаљна објашњења са примерима, уз правилну употребу језика, прецизност исказа и одличне 

комуникационе вештине, као и одговоре који показују употребу претходног знања; 

 правилно изражајно чита са тачним изговором, правилном интонацијом и природним темпом говора. 
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ц.) Критеријуми за елемент СПОСОБНОСТИ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА: 

Писмене провера укључује тачно писање по диктату, писање према упутствима и писање есеја (проверава се граматика, вокабулар, 

свакодневни енглески, разумевање прочитаног текста).  

НЕДОВОЉАН (1) 

 прави крупне грешке у писменом изражавању и у основним граматичким облицима, не постиже минималан број 

бодова на тесту и проверама знања.  

ДОВОЉАН (2) 

 ученик није способан самостално да се писмено изрази, прави учестале и озбиљне правописне и граматичке 

грешке; 

 ученик постиже минималан успех на тестовима и проверама знања. 

ДОБАР (3) 

 ученик не може без помоћи да изрази своје мисли писменим путем и прави честе и веће правописне и граматичке 

грешке;  

 има просечан резултат на тесту и проверама знања и пише на основу датог примера. 

ВРЛО ДОБАР (4) 

 ученик у писаној форми изражава своје мисли самостално уз мање граматичке и правописне грешке које не утиче 

на разумевање писаног рада; 

 има врло добар резултат на решавању теста. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик може самостално и критички у писаној форми да изрази своје мисли самостално и без већих граматичких 

и правописних грешака;  

 има добру технику решавања тестова и успешан је; 

 пише есеје или диктат са минималним бројем правописних и граматичких грешака. 
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Контролни и писмени задаци и вежбе 

Писмене провере знања у трајању од 45 минута се благовремено најављују. Ученици 4. разреда имају најмање 2 писане провере 

у сваком полугодишту по правилу након сваке обрађене целине и уз претходну најаву садржаја. Ученици 5-8. разреда имају 1 писмени 

задатак у сваком полугодишту и најмање 2 писане провере по полугодишту уз претходну најаву садржаја. 

Писмени задаци су провера савладаности писменог изражавања ученика и подразумевају учеников самостални рад. Уколико 

наставник утврди да је ученик преписао (плагирао) туђ рад у било којој мери, сматра се да ученик није одговорио на задатак и добија 

оцену недовољан (1).  

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

следећа:  

оцена       проценат 

  1             0%  -  19% 

  2             20% - 49% 

  3            50% - 64% 

  4            65% - 84% 

  5            85% - 100% 
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Диктат се увек односи на познате, већ обрађене теме. Наставник прво прочита цели диктат нормалном брзином да ученици 

добију бољи увид у садржај текста, приликом чега ученици не пишу. Затим се чита спорије реченицу по реченицу, а ученици 

пишу без упадица, и на крају прочита се цели диктат ради контроле и евентуалног поправљања грешака. Ако се у тексту иста 

грешка појављује више пута и написана је погрешно, рачуна се као једна грешка. 

Критеријум оцењивања диктата :  

          1-3 грешака = одличан (5) 

4-6 грешака = врло добар (4)  

7-9 грешака = добар (3) 

10-15 грешака = довољан (2) 

16 грешака и више = недовољан (1). 

Временски диктат захтева 15 минута од оквирно 60-70 речи за 5. разред, 70-80 речи за 6. разред, 80-90 речи за 7. разред, 90-

100 речи за 8. разред. 

д.) Мерила за елемент ЈЕЗИЧНЕ ЗАКОНИТОСТИ-ГРАМАТИКЕ: 

Елемент језичне законитости подразумева проверу и усвојеност граматичких наставних јединица, односно примена 

граматичких дефиниција кроз различите писмене и усмене задатке. Граматичка правила се не испитују као дефиниције, али 

ученик би требао бити у стању објаснити најједноставније граматичке појаве. Ученик не образлаже језичке законитости 

граматике на енглеском језику.  
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НЕДОВОЉАН (1)  ученик не препознаје граматичка правила нити уме да их примењује. 

ДОВОЉАН (2) 
 ученик прави озбиљне грешке и искључиво уз помоћ наставника препознаје граматичка правила и повремено 

их минимално примењује. 

ДОБАР (3) 
 ученик делимично познаје и користи једноставне граматичке функције и уз помоћ наставника примењује 

научена граматичка   правила. 

ВРЛО ДОБАР (4)  ученик разуме и правилно примењује научена граматичка правила, уз местимичне грешке. 

ОДЛИЧАН (5) 

 ученик влада граматичким правилима, потпуно их разуме и правилно примењује у датом контексту; 

 у потпуности показује способност примене граматичких правила у новим ситуацијама и уочава најчешће 

изузетке од правила. 
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2. ОЦЕЊИВАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ЧАСУ, ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА 

Формативно оцењивање  

Оцене из активности, домаћих задатака се не уписују u дневник већ се уписују у педагошку свеску наставника ради праћења 

постигнућа ученика, а резултати се могу узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене, а у најбољем интересу ученика. У 

формативно оцењивање спадају:  

- усмени одговори; 

- писмене провере до 15 минута; 

- ангажовање (степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, успешност у групном раду, израда 

пројеката/плаката/паноа, ПП презентација...); 

- домаћи задатак. 

Ученик пише писмене задатке у вежбанку. Ако ученик нема вежбанку то се бележи у педагошку свеску.  

Активност ученика прати се континуирано и вреднује се током целе школске године. У активност улази и редовност, 

благовременост израде и доношења домаћих задатака, као и редовно доношење материјала потребног за рад на часу. Степен 

самосталности у раду, степен ангажовања, иницијативе, начин остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима такође 

се вреднују кроз активност. Оцена из активности бележи се у педагошку свеску и може бити од значаја за општи успех ученика. 

Одличан (5):  Увек реагује правовремено и у потпуности тачно. Увек слуша и следи упутства за рад које су му потпуно 

јасна. На часу је врло активан, уредан, систематичан и не треба помоћ. Често се јавља за додатни рад који направи квалитетно.  

Врло добар (4):  Скоро увек слуша и следи упутства за рад које су му јасна;  на часу је активан, уредан, и понекад треба 

помоћ.  

Добар (3):  Понекад не слуша и не следи упуте за рад иако су му јасне. На часу је промењиво активан и понекад глуми 

пажњу и насумице погађа одговоре.  

Довољан (2):  Ретко кад се јавља за додатни рад, а кад треба направити неки пројект резултат је прилично слаб. 

Недовољан (1):  Не показује жељу за напредовањем нити ангажовањем, не доноси материјал потребан за рад. 
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Домаћи задаци 

• Наставник води евиденцију о домаћим задацима и индивидуалним задацима које је дао ученику. Четири ненаписана домаћа 

задатка (у једном полугодишту) вреднују се оценом недовољан (1). 

• Уколико ученик није понео домаћи задатак на час сматра се да га није урадио.  

• Уколико се утврди да је домаћи задатак писао неко други, или је преписан са интернета, сматра се да га ученик није урадио.  

• Уколико ученик покаже на следећем часу уредно написан домаћи задатак, наставник то бележи у своју педагошку свеску, али 

се не брише минус да је задатак извршен.  

Вредновање пројектних активности углавном има мотивациону улогу и вреднује се: 

• показани степен самосталности; 

• начин излагања (довољно јасно, гласно, правилно);  

• ангажовање и сарадња са осталим члановима групе; 

• да ли је презентација је оригинална;  

• да ли је тачност текста је одговарајућа; 

• да ли је одабир слика у складу са презентацијом; 

• да ли су обухваћени сви важни делови садржаја, след излагања је логичан; 

• реакција слушалаца. 

 

 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ "Маршал Тито" Падина за школску 2022-2023. годину 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ПО ИОП-у: 

Код ученика са тешкоћама треба вредновати његов однос према раду и постављеним задацима у складу са његовим 

могућностима. 

Начине, поступке и елементе вредновања треба ускладити са тешкоћама и личношћу сваког ученика у сарадњи са 

стручном службом школе. 

Вредновање треба усмерити на подстицање ученика на активно учествовање у настави и ваннаставним активностима, 

развијати његово самопоуздање и осећај напредовања.  

При евалуацији ученика који раде по ИОП-у, нужно је применити индивидуални   приступ. Ако ученик има изражене 

тешкоће у говорној комуникацији, може му се омогућити проверавање у писаном облику у договору са стручном службом школе. 

Ако ученик има изражене тешкоће у писаној комуникацији, ученику треба омогућити проверавање у усменом облику. 

 

 


