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Стручни актив друштвено-језичких предмета 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

Историја од 5. – 8. разреда 

 

Из историје се  ученици  оцењују на основу Правилника оцењивања, које је донело  

Министарство  Просвете и на основу Стандарда и Исхода из историје ,које је одредило 

Министарство Просвете за целу Србију. У петом разреду у току полугодишта ученик треба да има 

најмање две оцене а од шестог до осмог најмање четири оцене. Наравно, увек ученик може да има 

и више оцена. У оцену из историје  улази пре свега знање ученика, које се проверава редовно на 

сваком часу у виду усменог одговарања и активности ,као и најављеним усменим и писменим 

проверама, које се најаве најмање недељу дана раније, а и пре, све у договору са ученицима. 

Такође распоред писмених  провера  налази  се на Сајту школе и у е дневнику. Детаљно се 

ученици обавештавају о темама провере, стандардима и исходима тих провера, који  се од њих 

очекују и у складу са оценом. У оцену из историје улази активност на часу: да ли раде, да ли се 

јављају ,да ли пишу, решавају задатке, анализирају ,цртају, читају, коментаришу итд као и да ли 

редовно обављају  домаће задатке. Да би ученицима било забавније они добијају задатке и у виду 

реферата, презентација, практичних радова и све се то редовно оцењује и евидентира. Такође у 

оцену улази и понашање ученика на часу историје ,јер увек и у свему је школа образовно-васпитна 

установа. Наставници историје су увек ту да објасне, сугеришу, помогну али и похвале ученике за 

њихов рад. Свака оцена је јавно објашњена и додељена ученику у складу са правилником 

оцењивања, стандардима и исходима предмета историје. Документација која прати процес 

оцењивања: Ес-дневник, педагошка свеска, тестови, контролне вежбе, домаћи задаци, панои, ПП 

презентације. 
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КРИТЕРИЈУМ  ОЦЕЊИВАЊА 

ИСТОРИЈА 5-8. РАЗРЕД 

НЕДОВОЉАН (1) ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

Ученик није усвојио 

основна знања, умења и 

вештине, не показује 

заинтересованост за 

процес учења, нити 

напредак, не показује 

разумевање садржаја ни 

уз помоћ наставника, није 

у стању да га самостално 

репродукује. 

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. 

Ученик је у целини 

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. 

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. 

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 интересовања 

и самоиницијативност; 

 


