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Стручни актив природних предмета 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

ХЕМИЈА  

 

7.  Р А З Р Е Д 

Наставник хемије Јан Сабо. 

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. 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

 писмених провера знања – контролних вежби и тестова;  

 усменог испитивања ( одговарањем или путем  пројеката, реферата и презентација);  

 активности на часу;   

 домаћих задатака;  

 практичног рада и ангажовања на часу. 

Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и 

одржавају према унапред утврђеном распореду. Писмено испитивање се обавља путем 

контролних задатака и тестова. Писмене провере знања у трајању од 45 минута се најављују, а 15 

– то минутне провере знања се не морају најављивати.  

Број контролних задатака у току школске године зависи од недељног фонда часова 

наставног предмета а током ове школске године су предвиђене две контроне вежбе у првом 

полугодишту и две контролне вежбе у другом полугодишту.  
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Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате 

петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене која се 

уписује у ес-дневник, су неопходне најмање две такве провере (изводи се утврђивањем 

аритметичке средине оцена). Планирано је да ученици добију три оцене у  ес-дневник током 

школске године из оваквог вида провере знања. 

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање критеријума 

за оцењивање или кроз прикупљање више одговора на комплекснија питања или задатке или 

путем реферата, пројеката и презентација. За ову школску годину су планирана два усмена 

одговарања ( једно у првом и једно у другом полугодишту). 

Закључна оцена из предмета хемије не може бити мања од аритметичке средине оцена. 
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        Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из хемије 

ОЦЕНА ОПИС 

одличан (5) 

 Ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности самостално 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5)  

врло добар (4) 

Ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло 

добар (4)  

добар (3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз 

ангажовање ученика, добија оцену добар (3)  

довољан (2) 

Ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавања уз помоћ 

наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве који су одређени 

индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа и ангажовање ученика, добија 

оцену довољан (2)  

 

недовољан (1) 
Ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ наставника не 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија оцену недовољан (1).  
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            ХЕМИЈА КАО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА  И ХЕМИЈА У СВЕТУ ОКО НАС 

ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

 

врло добар (4) 

 

 добар (3) 

     

 довољан (2) 

Ученик: 

- разуме и самостално на 

примерима образлаже  

разлику између појмова 

елемент, једињење, хомогена,    

хетерогена смеша 

- самостално наводи, разуме  

и образлаже појмове физичка 

и хемијска својства и промене 

супстанце уз примере 

- самостално наводи, разуме , 

објашњава и изводи поступке 

мерења. 

 

Ученик: 

-зна и разликује значење 

елемента, једињења и смеша 

- уз малу помоћ наставника  

наводи и образлаже примере 

ових супстанци 

-зна примену посуђа и 

прибора и понашање у хем. 

лаборат. 

-разуме физичко и хем. 

својство и промене супстанци 

уз примере 

-зна врсте мерења и да измери 

супстанцу 

-зна да уз малу помоћ 

наставника табеларно 

прикаже резултате мерења. 

 

Ученик зна: 

- значење термина материја, 

супстанца, физ. поље, 

елемент, једињење, смеша 

- наводи примере елемента, 

једињења и смеша 

- примену прибора и посуђа и 

понашање у хем. лаборат. 

- зна да одреди физичка и 

хемијска својства супстанци 

-разликује физичке од хем. 

промена супстанци 

- зна да направи хомогену и 

хетерогену смешу 

-зна шта је мерење. 

 

Ученик зна: 

- шта проучава хемија 

-шта је материја и разликује 

супстанцу од физичког поља 

- врсте супстанци ( да 

наброји) 

-препознаје врсте посуђа и 

правила понашања у хем. 

лабораторији. 

- да наведе физичка својства 

најједноставнијих супстанци; 

- разврста дата својства на 

физичка и хемијска 

-прави разлику између 

физичких и хемијских 

промена. 
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   АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ 

  ОЦЕНА: 

одличан (5) 

 

врло добар (4) 

 

добар (3) 

 

довољан (2) 

Ученик: 

- самостално репродукује и 

разуме да су чисте супстанце  

изграђене од атома- 

 - самостално репродукује   

значење симбола; 

 - самостално репродукује и 

повезује  значење следећих 

термина: атом, изотопи  

 - самостално одређује место 

елемента у ПСЕ на основу 

распореда електрона у 

електронском омотачу и 

обрнуто. 

 

Ученик: 

-углавном самостално 

репродукује и разуме да су 

чисте супстанце  изграђене од 

атома 

 -углавном самостално 

репродукује   значење симбола  

 -углавном самостално 

репродукује и повезује  

значење следећих термина: 

атом, изотопи  

 -углавном самостално 

одређује место елемента у ПСЕ 

на основу распореда електрона 

у електронском омотачу и 

обрнуто. 

Ученик зна да: 

-репродукује и разуме да су 

чисте супстанце изграђене од 

атома  

-репродукује и разуме 

квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских 

елемената,  

-репродукује значење следећих 

термина: атом, изотопи уз 

интервенцију наставника 

-да одреди групу и периоду у 

ПСЕ и да је повеже са 

електронским омотачем. 

 

Ученик зна: 

-квалитативно значење 

симбола најважнијих 

хемијских елемената 

-значење следећих 

термина:атом, изотопи 

-да одреди атомски и масени 

број 

-да одреди распоред електрона 

у омотачу 

-да одреди групу и периоду 

елемента у ПСЕ. 
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АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ 

ОЦЕНА: одличан (5) врло добар (4)       добар (3)      довољан (2) 

Ученик  разуме: 

 -разлику између чистих 

супстанци и смеша на основу 

врста честица које их изграђују; 

 -како је практична примена 

супстанци повезана са њиховим 

својствима; 

 -да су промене супстанци и 

својства условљене разликама 

на нивоу честица; 

 -структуру атома, молекула и 

јона, које их елементарне 

честице изграђују и како од 

њиховог броја зависи 

наелектрисање  атома, молекула 

и јона; 

- и самостално  одређује  

валенцу  елемената у оксидима 

и киселинама 

-и објашњава настанак јонске, 

поларне и неполарне ковалентне 

везе на примерима 

 - појам кристалне решетке и     

врсте и   уме да објасни. 

Ученик зна да: 

-углавном самостално 

репродукује и разуме да су 

чисте супс.  изграђене од атома, 

молекула и јона и те честице 

међусобно разликује и 

упоређује  по наелектрисању и 

сложености грађе; 

 -објасни тип хемијске везе у 

датим молекулима елемената, 

ковалентним и јонским 

једиењима уз малу помоћ  

наставника 

 -углавном самостално 

репродукује   значење симбола 

сложенијих једињења; 

 -углавном самостално 

репродукује и повезује  значење 

следећих термина: атом, 

молекул, јон, хемијска веза 

 - углавном самостално  

одређује  валенцу  елемената у 

оксидима и киселинама 

-објасни појам кристалне 

решетке. 

Ученик зна да: 

-репродукује и разуме да су чисте 

супстанце изграђене од атома, 

молекула и јона и те честице 

међусобно разликује и упоређује  по 

наелектрисању и сложености грађе 

уз интервенцију  наставника 

-објасни тип хемијске везе у датим 

молекулима елемената, 

ковалентним и јонским једињењима 

уз интервенцију  наставника 

-репродукује и разуме квалитативно 

значење симбола најважнијих 

хемијских елемената, хемијских 

формула сложенијих   представника 

класа неорганских једињења 

-репродукује значење следећих 

термина: атом, молекул, јон, 

хемијска веза уз интервенцију 

наставника 

-да одреди валенцу у оксидима и 

киселинама из малу помоћ 

наставника 

-објасни појам кристалне решетке. 

Ученик зна: 

-да су чисте супстанце 

изграђене од атома, молекула и 

јона и те честице међусобно 

разликује по наелектрисању и 

сложености грађе 

-тип хемијске везе у 

молекулима елемената, 

ковалентним и јонским 

једиењима 

-квалитативно значење симбола 

најважнијих хемијских 

елемената, хемијских формула 

најважнијих  представника 

класа неорганских једињења 

-значење следећих 

термина:атом, молекул, јон, 

хемијска веза 

-да одреди валенцу у оксидима. 
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ХЕТЕРОГЕНЕ И ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ-РАСТВОРИ 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 
  

врло добар (4) 
 

      добар (3) 
     

     довољан (2) 
Ученик  разуме: 

- и објашњава по чему се 

разликују чисте супстанце од 

смеша и илуструје то примерима 

- појам раствор, зависност 

растворљивости супстанце од 

природе супстанце и растварача 

- и објашњава процес 

растварања супстанце и 

квантитативно значење 

растворљивости супстанце 

-и  изводи израчунавања у вези с 

масеним процентним саставом 

раствора 

-израчуна процентну 

концентрацију раствора који је 

добијен додавањем супстанце у 

постојећи раствор 

-самостално објашњава и изводи 

поступке за раздвајање састојака 

сложенијих смеша. 

Ученик зна: 

-да одреди растворљивост 

супстанце 

-да израчуна процентну 

концентрацију супстанце у 

сложенијим примерима уз 

малу интервенцију 

наставника 

-да повећа или смањи 

концентрацију раствора 

додавањем растворене 

супстнце или растварача  

-да израчуна масу растворене 

супстанце и растварача , на 

основу процентног састава 

раствора и обрнуто  

-уз малу помоћ наставника 

наводи, објашњава поступке 

за раздвајање састојака 

смеша. 

Ученик зна: 

-како тип хемијске везе одређује 

растворљивост супстанци; 

-шта је незасићен, засићен и 

презасићен раствор и повеже са 

врстом смеше; 

-да изабере најпогоднији начин за 

повећање брзине растварања 

супстанце; 

-да промени концентрацију раствора 

додавањем супстанци уз 

интервенцију наставника 

-да рачунски одреди масу 

растворене супстанце и растварача 

за припремање раствора  

-да израчуна масени процентни 

састав раствора када је позната маса 

раствора и растворене супстанце 

-да наведе,  објасни и изводи  уз 

помоћ наставника поступке за 

раздвајање састојака смеша. 

Ученик  зна: 

 -шта су смеше и којих врста 

смеша има; 

 -да препознаје хомогене и 

хетерогене смеше из 

свакодневног живота; 

 -шта су раствори, како настају и 

примере ратвора у свакодневном 

животу; 

 -значење термина 

растворљивост и %  

-да из свакодневног живота 

наведе примере супстанци које 

су растворне у води; 

-значај воде као растварача, 

тј.водених раствора у природи. 

-да наведе поступке за 

раздвајање састојака смеша. 
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ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

  

врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик  треба да разуме:  

- и разликује реакције анализе и 

синтезе сложенијих примера и 

самостално их пише и 

образлаже; 

-и пише једначине хемијских 

реакција и објашњава њихово 

квалитативно и квантитативно 

значење;  

-и примењује Закон одржања 

масе при састављању једначина 

хемијских реакција.  

 

Ученик треба да  зна: 

-да разликује реакције анализе 

и синтезе и самостално их 

пише; 

-да напише једначине 

хемијских реакција и објасни 

њихово квалитативно и 

квантитативно значење; 

-да примени Закон одржања 

масе при састављању једначина 

хемијских реакција. 

Ученик треба да зна: 

     -да разликује  анализу и 

синтезу; 

     -да образложи закона 

одржања масе; 

     -да напише хемијску 

једначину најједноставнијих 

реакција; 

    - да пише једначине 

хемијских реакција анализе и 

синтезе бинарних једињења. 

 

Ученик треба да зна: 

   -квалитативно значење 

симбола, хемијских формула 

најважнијих једињења; 

   -квалитативно значење 

хемијских једначина; 

   -значење анализе и синтезе; 

   - значај закона одржања масе; 

   -значење реактаната и 

производа реакције и њихово 

место у хемијској једначини. 
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ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

  

врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик  треба да :  

• разуме да је стварна маса атома 

мала и да се користи релативна 

атомска маса; 

• разуме да је стварна маса 

молекула мала; 

• самостално изводи 

израчунавања у вези с масеним 

процентним саставом раствора;  

• разуме појмове количина 

супстанце и мол, моларна маса; 

• разуме однос масе и количине 

супстанце; 

• разуме и примењује Закон 

одржања масе при писању 

једначина хемијских реакција и 

при хемијским израчунавањима; 

• и објашњава примену 

стехиометријских израчунавања 

у свакодневном животу. 

Ученик треба да  зна да: 

• разуме однос масе и количине 

супстанце; 

• изводи израчунавања у вези с 

масеним процентним саставом 

раствора уз делимичну помоћ 

наставника;  

• зна да примени Закон сталних 

односа маса; 

• зна да израчуна масени 

процентни састав елемента у 

једињењу на основу формуле 

или пропорције; 

• изводи једноставна 

израчунавања на основу 

једначине хемијске реакције – 

стехиометријска израчунавања 

заснована на масеним и 

количинским односима. 

 

Ученик треба да зна: 

- зна да примени Закон сталних 

односа маса;          

- зна да израчуна масени 

процентни састав елемента у 

једињењу на основу формуле 

или пропорције; 

- зна да израчуна масени 

процентни састав једињења на 

основу хемијске формуле 

једињења; 

- изводи једноставна 

израчунавања на основу 

једначине хемијске реакције. 

 

Ученик треба да зна: 

- да је стварна маса атома мала и 

да се користи релативна атомска 

маса; 

- да је стварна маса молекула 

мала; 

- да на основу хемијске формуле 

израчуна релативну молекулску 

масу; 

- зна да израчуна моларну масу 

на основу хемијске формуле. 
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ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

  

врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик разуме: 

- да пише самостално и 

изједначава хемијске једначине 

за добијање водоника и 

кисеоника; 

- и зна појам оксид и оксидација 

и пише хемијске једначине 

оксидације; 

- појам киселина и начине 

добијања киселина; 

- појам хидроксиди и начин 

њиховог добијања; 

- појам соли и начин њиховог 

добијања; 

- појам електролитичке 

дисоцијације, примењује 

писање једначина дисоцијације 

киселина, хироксида и соли 

- појам неутрализације. 

 

Ученик зна: 

-да пише самостално и 

изједначава хемијске једначине 

за добијање водоника и 

кисеоника; 

 представља хемијским 

једначинама хемијске реакције 

оксидације; 

- појам киселина и начине 

добијања киселина; 

- појам хидроксиди и начин 

њиховог добијања; 

- појам соли и начин њиховог 

добијања; 

- појам електролитичке 

дисоцијације; 

- разуме појам неутрализације. 

 

Ученик зна: 

-да опише и објасни физичка и 

хемијска својства водоника и 

кисеоника; 

 да напише хемијске формуле 

оксида неметала; 

 да одреди валенцу и да 

именује оксиде неметала; 

- да напише хемијске формуле 

киселина и база; 

- појам електролитичке 

дисоцијације; 

- да доказује киселине и 

хидроксиде индикаторима; 

- физичка и хемијска својства 

соли; 

Ученик зна: 

- да опише физичка својства 

водоника и кисеоника; 

- појам оксид и оксидација; 

- да примењује правила писања 

оксида; 

- разликује киселине од оксида; 

- да доказује киселине и 

хидроксиде индикаторима; 

- физичка својства соли. 
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Х Е М И Ј А -  8.  Р А З Р Е Д 

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.  

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

 писмених провера знања – контролних вежби и тестова;  

 усменог испитивања (одговарањем или путем  пројеката, реферата и презентација);  

 активности на часу;   

 домаћих задатака;  

 практичног рада и ангажовања на часу; 

Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и 

одржавају према унапред утврђеном распореду. Писмено испитивање се обавља путем 

контролних задатака и тестова. Писмене провере знања у трајању од 45 минута се најављују, а 

15 – то минутне провере знања се не морају најављивати.  

Број контролних задатака у току школске године зависи од недељног фонда часова 

наставног предмета а током ове школске године су предвиђене две контролне вежбе у првом 

полугодишту и две контролне вежбе у другом полугодишту.  

Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате 

петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене која се 

уписује у ес-дневник, су неопходне најмање две такве провере (изводи се утврђивањем 

аритметичке средине оцена). Планирано је да ученици добију три оцене у  ес- дневник током 

школске године из оваквог вида провере знања. 

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање 

критеријума за оцењивање или кроз прикупљање више одговора на комплекснија питања или 

задатке или путем реферата, пројеката и презентација. За ову школску годину су планирана два 

усмена одговарања (једно у првом и једно у другом полугодишту). 

Закључна оцена из предмета хемије не може бити мања од аритметичке средине оцена. 
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Опис потребних знања и вештина за добијање оцене из хемије: 

ОЦЕНА ОПИС 

одличан (5) 

 Ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности самостално 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа, уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5)  

врло добар (4) 

Ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално, 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са напредног нивоа 

посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло 

добар (4)  

добар (3) 

Ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално испуњавања 

захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних стандарда постигнућа, односно 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз 

ангажовање ученика, добија оцену добар (3)  

довољан (2) 

Ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавања уз помоћ наставника 

захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно захтеве који су одређени 

индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену 

довољан (2)  

недовољан (1) 

Ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ наставника не 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија оцену недовољан (1).  
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МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА, ХИДРОКСИДИ 

 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 
врло добар (4)   добар (3)      довољан (2) 

Ученик: 

- самостално пише и решава 

стехиометријске задатке; 

разуме да су физичка и 

хемијска својства метала 

одређена структуром 

њихових атома; 

разуме да општа својства 

база зависе од њихове 

структуре ( реакције са 

киселинама и киселим 

оксидима). 

 

Ученик разуме: 

- и  самостално пише и 

изједначава хемијске 

једначине за добијање оксида 

метала; 

 и самостално пише 

хемијске једначине реакција 

оксида метала са водом; 

и решава стехиометријске 

задатке уз малу помоћ 

наставника. 

Ученик зна: 

 да напише хемијске 

формуле оксида метала; 

 да одреди валенцу и да 

именује оксиде метала; 

 да напише хемијске 

формуле оксида литијума, 

натријума, калцијума и 

магнезијума као и хемијске 

једначине реакција за 

добијање ових оксида; 

 да наведе значај и хемијски 

састав легура. 

Ученик зна: 

 да наведе најважније 

метале и да напише њихове 

симболе; 

-  основна физичка и 

хемијска својства метала и 

легура; 

-  примену и значај 

натријума, калцијума, гвожђа, 

алуминијума и бакра; 

-  да распореди електроне по 

енергетским нивоима у 

атомима метала и да на 

основу тога одреди групу и 

периоду. 
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НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА, КИСЕЛИНЕ 

 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

 

    врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик разуме: 

- самостално да пише и решава 

стехиометријске задатке; 

да су физичка и хемијска 

својства неметала одређена 

структуром њихових атома; 

да општа својства киселина 

зависе од њихове структуре 

(реакције са хидроксидима, 

металима, карбонатима, 

хидрогенкарбонатима и базним 

оксидима). 

 

Ученик зна: 

-да пише самостално и 

изједначава хемијске једначине 

за добијање водоника, 

кисеоника, као и хемијске 

једначине реакције оксидације 

неметала; 

 да самостално пише хемијске 

једначине реакција оксида 

неметала са водом; 

да решава стехиометријске 

задатке уз малу помоћ 

наставника. 

 

Ученик зна: 

 да напише хемијске формуле 

оксида неметала; 

 да одреди валенцу и да именује 

оксиде неметала; 

 да представи грађење 

неполарне ковалентне везе у 

молекулима водоника, 

кисеоника и азота 

 - да напише хемијске формуле 

киселина (хлоридне, 

сумпорасте, сумпорне, 

сулфидне, азотне, азотасте, 

фосфорне). 

 

Ученик зна: 

-да наведе неметале и да напише 

њихове симболе; 

-да одреди групу и периоду у 

периодном систему елемената; 

- основна физичка и хемијска 

својства неметала 

- примену и значај водоника, 

кисеоника, азота, угљеника и 

сумпора; 

-  да распореди електроне по 

енергетским нивоима у атомима 

неметала. 
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СОЛИ, ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, БАЗА И СОЛИ 

 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

 

    врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик треба да разуме: 

самостално да решава 

стехиометријске задатке на 

основу хемијских једначина 

соли; 

зна самостално да напише 

хемијске једначине реакција 

соли; 

самостално пише дисоцијацију 

киселина, база и соли; 

одређује рН вредност. 

Ученик треба да : 

 уз малу помоћ наставника 

решава стехиометријске задатке 

на основу хемијских једначина 

соли; 

зна самостално да напише 

хемијске једначине реакција 

соли; 

самостално пише дисоцијацију 

киселина, база и соли; 

наводи вредности рН у киселој, 

базној и неутралној средини. 

 

Ученик треба да зна да : 

пише хемијске формуле соли; 

даје називе солима; 

пише и изједначава хемијске 

једначине реакције за добијање 

соли; 

пише уз помоћ наставника 

хемијске једначине реакција 

соли; 

пише уз помоћ наставника 

дисоцијацију киселина, база и 

соли и на основу тога уочава 

разлику у дисоцијацији 

киселина, база и соли. 

 

Ученик треба да : 

зна да дефинише соли, као и 

киселине и базе према 

Аренијусовој теорији; 

зна да наведе својства и 

примену соли; 

наводи начине за добијање 

соли; 

пише хемијску формулу 

кухињске соли; 

зна да наведе називе соли које 

гради одговарајућа киселина; 

зна да дефинише електролите. 
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УГЉОВОДОНИЦИ 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

 

    врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик треба да : 

- објашњава облик молекула 

органских једињења ( 

класификује једињења  на основу 

функционалне групе ), 

идентификује врсте изомерија; 

- предвиђа и објашњава физичка 

и хемијска својства на основу 

структуре угљоводоничног низа;  

-самостално пише хемијске 

једначине реакција сагоревања, 

супституције и адиције и даје 

називе добијеним производима; 

самостално решава 

стехиометријске задатке на 

основу једначина везаних за 

угљоводонике. 

 

 

Ученик треба да разуме и: 

 

-пише структурне и рационално 

структурне формуле и даје 

називе према IUPAC 

номенклатури; 

-наводи начине добијања етена и 

етина; 

пише уз малу помоћ наставника 

хемијске једначине реакција 

сагоревања, супституције и 

адиције и даје називе добијеним 

производима. 

 

Ученик треба да зна: 

 

- да наводи хемијске једначине 

реакција угљоводоника; 

да пише рационалноструктурне 

и структурне формуле 

угљоводоника, 

да даје називе угљоводоницима; 

да наводи поступке прераде 

нафте, као и производе који се 

добијају прерадом нафте; 

да пише молекулске и 

структурне формуле 

ароматичних угљоводоника; 

 -класификује органска једињења 

према структури угљоводоничног 

низа на ациклична, циклична, 

засићена и незасићена. 

Ученик треба да зна: 

поделу угљоводоника; 

опште формуле алкана, алкена и 

алкина; 

-формуле и називе најважнијих 

угљоводоника; 

-примену угљоводоника; 

-да описује физичке особине 

угљоводоника. 
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ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ 

ОЦЕНА: одличан (5) врло добар (4) добар (3) довољан (2) 

Ученик треба да: 

- објашњава облик молекула 

органских једињења ( 

класификује једињења на основу 

функционалне групе), 

идентификује врсте изомерија; 

- предвиђа и објашњава физичка 

својства органских једињења на 

основу структуре 

угљоводоничног низа и 

функционалне групе; 

- на основу хемијске формуле 

предвиђа тип реакције којој ће 

једињење да подлегне 

(адиција, супституција, 

елиминација, естерификација) и 

пише одговарајуће хемијске 

реакције; 

- објашњава киселост и базност 

органских једињења на основу 

њихове структуре. 

 

Ученик треба да: 

- пише структурне формуле 

према IUPAC номенклатури и 

према формулама даје називе 

једињењима; 

- класификује органска једињења 

према структури 

угљоводоничног низа на 

ациклична, циклична, засићена и 

незасићена; 

- наводи начине добијања 

једињења која имају примену у 

свакодневном животу и струци ( 

етен, етин, етанол, етанска 

киселина); 

- пише једначине хемијских 

реакција представника класе 

органских једињења чији је назив 

или стуктурна формула дата. 

 

Ученик треба да: 

 

-наводи хемијске реакције 

алкохола и карбоксилних 

киселина 

- повезује физичке особине 

органских једињења са њиховом 

применом у свакодневном 

животу. 

 

Ученик треба да зна: 

-општу формулу и 

функционалну групу алкохола, 

карбоксилних киселина , 

алдехида, кетона и естара; 

- практичну примену органских 

једињења у свакодневном 

животу; 

- да описује физичке особине 

алкохола, карбоксилних 

киселина, алдехида, кетона и 

естара; 

наставак за алкохоле, 

карбоксилне киселине, алдехиде 

и кетоне. 
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БИОХЕМИЈА 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

 

    врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик разуме и : 

- објашњава хемијска својства 

моносахарида, дисахарида и 

полисахарида; 

- разликује и класификује 

сахариде на основу реакције 

хидролизе; 

- објашњава структуру, физичке 

и хемијске особине 

аминокиселина, протеина,масти 

и угљених хидрата; 

пише структурне формуле 

глукозе и фруктозе; 

објашњава грађење пептидне 

везе. 

Ученик треба да разуме : 

- да повезује структуру угљених 

хидрата, масти и уља и протеина 

са својстима и улогом у живим 

системима; 

- зна да пише формуле свих 

класа биолошки важних 

једињења; 

пише једначину реакције 

сапонификације; 

- зна да наведе и објасни значај 

биолошки важних органских 

једињења за живе организме; 

- пише једначину хидролизе 

сахарозе. 

  

 

Ученик треба да зна да: 

- описује структуру и физичка 

својства угљених хидрата, 

масти и уља и протеина; 

- наведе поделу угљених 

хидрата и да напише 

молекулске  формуле глукозе, 

фруктозе и сахарозе; 

- наведе улоге биолошки 

важних једињења. 

Ученик треба да зна: 

- да наведе физичка својства 

биолошки важних органских 

једињења ( угљених хидрата, 

масти и уља, протеина); 

- да наведе примену и 

заступљеност угљених хидрата, 

масти ,уља и протеина; 

- да наведе основна својства 

угљених хидрата, масти уља и 

протеина. 
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ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОЦЕНА:  

одличан (5) 

 

    врло добар (4) 

 

      добар (3) 

     

     довољан (2) 

Ученик разуме и: 

- објашњава методе 

пречишћавања воде (физичко- 

механичке, хемијске и биолошке) 

- објашњава допринос хемије 

заштити животне средине и 

предлаже активности којима 

доприноси очувању животне 

средине. 

 

Ученик разуме и: 

- објашњава настајање, 

последице  и поступке за 

спречавање појаве киселих киша 

и ефекта стаклене баште; 

- објашњава значај озонског 

омотача; узрок настанка 

озонских рупа и последице ове 

појаве по живи свет; 

- објашњава значај употребе 

постројења за пречишћавање 

воде и ваздуха, индустријских 

филтера, аутомобилских 

катализатора и сличних уређаја у 

свакодневном животу и 

индустрији. 

Ученик зна да: 

-наводи загађиваче ваздуха, воде 

и земљишта и описује њихов 

утицај на животну средину; 

- описује потребу и предност 

рециклаже стакла, папира и 

другог чврстог отпада. 

 

Ученик зна : 

- значај очувања здраве животне 

средине; 

мере за заштиту животне 

средине; 

-да наведе загађиваче животне 

средине. 

 

 

 

   
 


