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Стручни актив природних предмета 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

ФИЗИКА од 5. – 8. разреда 

 

Провера постигнућа ученика (оствареност исхода) обавља се на сваком часу. 

Ученик се оцењује на основу:  

1. усмене провере,  

2. писмене провере (контролни задаци и 15 –то минутне провере),  

3. активности и његових резултата рада и  

4. практичног рада – огледа и лабораторијских вежби.  

Оцењивање ученика се обавља на основу следећих критеријума: оствареност 

исхода, самосталност и ангажовање ученика.  

Оцену 5 добија ученик који:  

 у потпуности трансформише знање и примењује га у новим ситуацијама  

 логички повезује чињенице и појмове  

 самостално изводи закључке на основу података  

 решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и критички расуђује  

 показује изузетну самосталност и висок степен активности и ангажовања  

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене 5 из физике: Ученик примењује 

знања; Решава проблеме који имају и више решења, вреднује и образлаже решења и 

примењене поступке; Изражава се на различите начине (усмено, писано, графички, 

практично, и др.), укључујући и коришћење информационих технологија; Континуирано 

показује заинтересованост и одговорност према сопственом процесу учења, уважава 

препоруке за напредовање и реализује их; Ученик репродукује градиво, разуме, 

надограђује стечена знања; Самостално образлаже садржај наводећи и своје примере, 

решава и сложене проблеме и задатке; Одлично познаје физичке појаве, изводи закључке 

на основу физичких појава које је видео или замислио, повезује податке са графика и слика, 

корелише стечена знања са садржајима других предмета; Приликом израде рачунских 

задатака сналази се и решава и задатке који су сасвим нови, уз повезивање свих стечених 
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знања из свих школских предмета коришћењем већ виђених и решених задатака; 

Доприноси групном раду; Може преносити своја знања другима.  

Оцену 4 добија ученик који:  

 у великој мери показује способност примене знања и логички повезује 

чињенице и појмове  

 самостално изводи закључке на основу података  

 решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери 

критички расуђује  

 показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања  

 

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене 4 из физике: Повезује садржаје 

из различитих области са ситуацијама из живота; Пореди и разврстава различите врсте 

података према више критеријума истовремено; Уме да анализира проблем, изврши избор 

одговарајућег поступака у решавању нових проблемских ситауција; Изражава се на 

различите начине (усмено, писано, графички, практично, и др.), укључујући и коришћење 

информационих технологија; Континуирано показује заинтересованост за сопствени 

процес учења, уважава препоруке за напредовање и углавном их реализује; У стању је да 

надогради стечена знања; Садржај образлаже самостално, користи задате примере и 

самостално решава проблеме и задатке; Познаје физичке ознаке, повезује задате податке, 

није самосталан у решавању најтежих задатака; Уме да реши рачунске задатке који су 

слични задацима рађеним на редовној настави.  

Оцену 3 добија ученик који:  

 у довољној мери показује способност употребе информација у новим 

ситуацијама  

 у знатној мери логички повезује чињенице и појмове  

 већим делом самостално изводи закључке на основу података и делимично 

самостално решава поједине проблеме  

 у довољној мери критички расуђује  

 показује делимични степен активности и ангажовања  

 

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене 3 из физике: Показује 

заинтересованост за сопствени процес учења, уважава препоруке за напредовање и 

делимично их реализује; Ученик репродукује и разуме основне физичке појмове, разуме 

садржај, али је површан у његовој примени; Садржај може образложити користећи задате 

примере, али уз помоћ наставника; Познаје основне физичке формуле, самостално решава 
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једноставне задатке и проблеме; Понекад греши приликом самосталног решавања проблема 

или задатака; Повезује податке приказане графицима, сликама или табелама и 

интерпретира их самостално.  

Оцену 2 добија ученик који:  

 остварује знања на нивоу репродукције и препознавања, уз минималну 

примену  

 у мањој мери логички повезује чињенице и појмове и уз подршку наставника 

изводи закључке на основу података  

 понекад самостално решава поједине проблеме и у недовољној мери 

критички расуђује  

 показује мањи степен активности и ангажовања  

 

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене 2 из физике: Повремено 

показује заинтересованост за сопствени процес учења, а препоруке за напредовање 

реализује уз стално праћење; Ученик репродукује и препознаје основне појмове, pазуме 

садржај, али не зна да га примени ни образложи на непознатим задацима; Познаје основне 

физичке формуле, али често греши приликом самосталног решавања једноставних 

проблема и задатака; Препознаје податке приказане графицима, сликама или у табелама 

али их не може у потпуности самостално интерпретирати, већ му је потребна помоћ 

наставника.  

Оцену 1 добија ученик који:  

 знања које је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује 

способност репродукције и примене  

 не изводи закључке на основу података  

 критички не расуђује  

 не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање  

 

Опис потребних знања и вештина за добијање оцене 1 из физике: Ученик који не 

испуњава критеријуме за оцену довољан (2) и не показује заинтересованост за сопствени 

процес учења, нити напредак; Ученик не препознаје основне физичке појмове, или их само 

може набројати; Не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника и није у стању 

самостално да га репродукује; Не може ни уз помоћ наставника да решава најједноставније 

задатке.  

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање 

критеријума за оцењивање или кроз прикупљање више одговора на питања или задатке.  
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Писмено испитивање се обавља путем контролних задатака и тестова. Писмене 

провере знања у трајању од 45 минута се најављују. Током наставне године, ученичка 

знања ће се на овај начин проверавати најмање четири пута, по утврђеном распореду за 

сваку школску годину, уз обавештавање ученика.  

15–то минутне провере знања се не морају најављивати. Оцена из 15–то минутне 

провере постигнућа се не уписује у дневник већ се уписује у педагошку свеску наставника 

ради праћења постигнућа ученика, а резултати се могу узети у обзир приликом утврђивања 

закључне оцене, а у најбољем интересу ученика.  

Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада: излагања 

и представљања (изложба радова, постери, панои, презентације), писања реферата, домаћих 

задатака, учешћа у групном раду, рада на пројектима.  

Постигнуће ученика из огледа и лабораторијских вежби оцењује се на основу 

примене знања, показаних вештина у коришћењу прибор, резултата мерења и обраде 

података при извођењу задатака, примена мера заштите и безбедности, самосталности, 

сарадњи у групи и залагања.  

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 остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у 

персонализованом плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.  

Закључна оцена ученика изводи се на основу аритметичке средине свих оцена у 

току полугодишта/школске године. 

 

 


