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Стручни актив природних предмета 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

од 5. – 8. разреда 

 

Елементи оцењивања из предмета Информатика и рачунарство су:  

- усвојеност образовних садржаја;  

- примена знања;  

- активност ученика.  

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

- усменог испитивања;  

- писменог испитивања;  

- практичног рада;  

- активности на часу;  

- пројектних задатака,  

 

Остваривање исхода у самосталном раду, као и однос према раду, залагање и 

активност ученика:  

1) ученик који у потпуности усвојио основна, проширена и продубљена знања и 

вештине, уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, самостално закључује, 

критички расуђује, самостално извршава додељене задатке и примењује стечена знања и 

вештине из области Рачунарства и информатике (Информационо-комуникационе 

технологије, Дигитална писменост, Рачунарство) - добија оцену одличан (5);  

2) ученик који у потпуности усвојио основна знања и вештине и више од половине 

проширених и продубљених знања, уочава битно, логички повезује чињенице и појмове, уз 

малу помоћ наставника долази до закључка, критички расуђује, самостално извршава 

додељене задатке и примењује стечена знања и вештине из области Рачунарства и 

информатике (Информационо-комуникационе технологије, Дигитална писменост, 

Рачунарство) - добија оцену врлодобар (4);  
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3) ученик који је у целини усвојио основна знања и вештине, и половину 

проширених знања и вештина, а уз помоћ наставника уочава битно, извршава додељене 

задатке и примењује стечена знања и вештине из области Рачунарства и информатике 

(Информационо-комуникационе технологије, Дигитална писменост, Рачунарство) - добија 

оцену добар (3);  

4) ученик који је усвојио основна знања и вештине а испољава потешкоће у анализи 

чињеница, података, њиховом уопштавању и закључивању, уз велику помоћ наставника 

извршава додељене задатке и примењује стечена знања и вештине из области Рачунарства 

и информатике (Информационо-комуникационе технологије, Дигитална писменост, 

Рачунарство) - добија оцену довољан (2);  

5) ученик који ни уз помоћ наставника није савладао основна знања и вештине, 

добија оцену недовољан (1).  

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 оставрености 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. 

 


