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

 

Стручни актив уметничко-спортских предмета 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 

У настави физичког васпитања се прати и вреднује: 

• Стање моторичких способности - спроводи се у простору координације, статичке, 

репетативне и експлозивне снаге, гипкости и издржљивости. Мерење се врши помоћу мерних 

инструмената (тестова) ваљаних и поузданих мерних карактеристика. 

Мерење се спроводи уз увежбавање одређеног програмског задатка, како се не би губило 

расположиво време за вежбање. 

• Достигнут ниво савладаности моторних знања, умења и навика - спроводи се према 

утврђеним минималним образовним захтевима. 

• Однос ученика према раду - прати се током целе школске године и то:  

кроз контролу уредности ношења и хигијене опреме за вежбање, редовног присуствовања 

на часовима физичког васпитања, доследног извршавања радних задатака, ангажовања на часу и у 

спортском животу школе.  

Формативно и сумативно оцењивање: 

Редовно проверавање постигнућа и праћење напредовања које се обавља полазећи од 

ученикових способности, степена спретности и умешности и ангажовање ученика у наставном 

процесу. Формативно се евидентира у педагошкој документацији наставника, а сумативно у 

дневник. 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА (од 5. до 8. разреда) 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
ДОВОЉАН 2 ДОБАР 3 ВРЛО ДОБАР 4 ОДЛИЧАН 5 

ФИЗИЧКЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 
 

Уме да примени 

једноставне, 

опште припремне вежбе. 

Правилно изведе вежбе, 

разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз 

помоћ; 

-Користи усвојене 

моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном 

животу уз помоћ; 

- Одржава равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

- Изводи кретања, вежбе 

и кратке 

саставе  

Правилно изведе вежбе, 

разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз 

подстицај; 

- Користи усвојене 

моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном 

животу уз подстицај; 

- Одржава равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

- Изводи кретања, вежбе 

и кратке 

саставе уз 

подстицај; 
 

Правилно одржава 

равнотежу у различитим 

кретањима. 

Правилно изводи вежбе, 

разноврсна 

природна и изведена 

кретања уз мања 

одступања; 

-Користи усвојене 

моторичке 

вештине у игри и 

свакодневном 

животу уз мања 

одступања; 

- Одржава равнотежу у 

различитим 

кретањима; 

- Изводи кретања, вежбе 

и кратке 

саставе уз мања 

одступања; 
 

Ученик користи висок 

ниво техничко- 

тактичких знања, 

демонстрира сложеније 

комплексе вежби и 

кретања. 

Поседује позитивно 

искуство 

успешности кроз 

овладавање правила 

елементарних и 

штафетних игара 

-Спретно учествује у 

елементарним и 

штафетним играма 

-Покретом изражава своје 

емоције и 

искуства. 

-Вешто изводи сложеније 

форме 

природних облика 

кретањ. 
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МОТОРИЧКЕ 

ВЕШТИНЕ 

СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

*Атлетика (трчање, 

скокови, бацање 

кугле) 

*Спортска 

гимнастика (греда, 

коњ са хватаљкама, 

разбој, партер, 

прескок) 

*Основе 

тимских, 

спортских и 

елементарних 

игара (5. разред 

рукомет, 6. Разред 

кошарка, 7. и 8. 

разред одбојка) 

*Плес 

Ученик показује мањи 

степен 

активности и 

ангажовања, уз 

велику помоћ наставника 

успева да примени 

одређене 

вежбе, односно захтеве 

који су 

утврђени у већем делу 

основног нивоа 

постигнућа, 

одређени индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа и ангажовање 

ученика добија оцену 

довољан(2) 

Ученик показује 

Мањи степен 

активности и 

ангажовања, 

уз велику помоћ 

наставника успева да 

примени одређене вежбе, 

односно захтеве који су 

утврђени и на основном и 

већим делом на средњем 

нивоу стандарда 

постигнућа, одређеним 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, уз 

ангажовање 

ученик добија оцену 

добар (3) 

Ученик показује велику 

самосталност и висок 

степен активности и 

ангажовања, уз мању 

помоћ наставника у 

потпуности, самостално 

испуњава захтеве који 

су утврђени и на 

основном и на средњем 

нивоу, као и део захтева 

са напредног нивоа 

посебних стандарда 

постигнућа, одређеним 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, уз висок 

степен ангажовања 

добија оцену врло 

добар(4 

Ученик показује 

изузетну самосталност 

уз изузетно висок 

степен активности и 

ангажовања, где ученик 

у потпуности 

самостално, без помоћи 

наставника испуњава 

захтеве који су утврђени 

на основном и средњем 

нивоу, као и у већини 

захтева са напредног 

нивоа посебних 

стандарда постигнућа, 

одређеним 

индивидуалним 

образовним планом и 

прилагођеним 

стандардима 

постигнућа, уз веома 

висок степен 

ангажовања, добија 

оцену одличан (5 
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ФИЗИЧКА И 

ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА 

Користи основну 

терминологију 

вежбања уз помоћ; 

– Поштује правила 

понашања у и на 

просторима за вежбање; 

– Поштује мере 

безбедности током 

вежбања; 

- Одговорно се односи 

према 

објектима, справама и 

реквизитима у 

просторима за вежбање; 

- Поштује правила игре; 

- Навија и бодри 

учеснике у игри на 

начин који никога не 

вређа; 

- Уредно одлаже своје 

ствари пре и 

након вежбања 

- Користи основну 

терминологију 

вежбања уз подстицај; 

- Уочава улогу делова 

тела у 

вежбању; 

- Уочи промене у расту 

код себе и 

других 

- Користи основну 

терминологију 

вежбања уз мања 

одступања; 

- Препознаје везу 

вежбања и уноса 

воде; 

- Наведе врсте намирница 

у исхрани 

Користи основну 

терминологију 

вежбања - Повезује 

ходање и трчање 

са позитивним утицајем 

на здравље; 

– Препознаје лепоту 

покрета у 

вежбању; 

– Придржава се правила 

вежбања; 

– Вреднује успех у 

вежбању. 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 5. РАЗРЕД 

 

НАСТАВНА ТЕМА РУКОМЕТ 

ДОВОЉАН 

2 

Ученик/ученица примењује основне елементе  технике: вођење лопте „јачом“ руком у месту и праволинијском 

кретању умереном брзином; бацање (додавање) лопте тзв. „кратким замахом“  уз помоћ наставника изводи трокорак. 

ДОБАР 3 

Ученик/ученица на основном нивоу игра рукомет, зна неопходна правила: три корака, три секунде, три метра, 

извођење аута. Изводи  вођење лопте „јачом“ и „слабијом“ руком у месту, вођење лопте „јачом“ руком у 

праволинијском трчању максималном брзином; бацање (додавање) лопте тзв. „дугим замахом“ на веће растојање. 

Изводи трокорак уз стимулацију наставника. 

ВРЛО 

ДОБАР 4 

Ученик/ученица игра рукомет примењујући виши ниво технике, већи број правила. хватање непрецизно бачених 

лопти (високих, ниских); шут из трка („чеони шут“) самостално изводи трокорак -скок шут. Тактика: индивидуална 

тактика одбране, индивидуална тактика напада. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик/ученица игра рукомет примењујући сложене елементе технике, испуњавајући тактичке задатке : групна и 

колективна тактика у нападу и одбрани . Вођење лопте „јачом“ и „слабијом“ руком у кретању максималном брзином 

(праволинијски и са променом правца); бацање (додавање) лопте иза леђа, главе, правилно изводи трокорак -скок шут 

са позиције бека, крила, пивота. 
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НАСТАВНА ТЕМА ГИМНАСТИКА 

ДОВОЉАН 

2 

Предвежбе за колут напред и колут назад, , вага преклопном и заножењем на јачој нози. Изводи предвежбе за 

прескок(залет, скок на одскочну даску) Ученица изводи вежбу на ниској греди  уз већу помоћ. Ученица   изводи 

предвежбе  на двовисинском разбоју уз већу помоћ наставника. Ученик изводи основне предвежбе на коњу са 

хватаљкама уз помоћ. 

ДОБАР 3 

Основне вежбе на тлу: колут напред и колут назад уз помоћ наставника, , вага преклопном и заножењем на јачој 

нози. Уз већу помоћ наставника изводи прескок разношку. Ученица изводи вежбе на ниској греди са три грешке у 

саставу. Ученица  изводи основне вежбе на двовисинском разбоју уз већу помоћ наставника. Ученик  изводи основне 

вежбе на коњу са хватаљкама уз помоћ. 

ВРЛО 

ДОБАР 4 

Самостално изводи колут напред , колут назад изводи  уз помоћ наставника, , вага претклоном и заножењем на левој 

и на десној нози. Правилно изводи прескок разношку  уз помоћ. Ученица изводи вежбе и комбинације вежби на 

ниској греди са две мање грешке. Ученица правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју уз малу помоћ. 

Ученик  изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама са једном грешком. 

ОДЛИЧАН 5 

Самостално изводи колут напред  и колут назад  , вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози. 

Самостално  и правилно изводи прескок разношку . Ученица изводи комбинације вежби на  ниској греди без грешке. 

Ученица самостално и правилно изводи основне вежбе на двовисинском разбоју. Ученик  самостално и правилно 

изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама. 
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НАСТАВНА ТЕМА АТЛЕТИКА 

ДОВОЉАН 2 

Ученици: трчање 500м за 3 минута, трчање 40м за 9,80 секунди, скок у даљ 2 метра,  скок у вис 80 цм, бацање кугле 

од 200 грама 12 м. 

Ученице: трчање 400м за 2,45 минута, трчање на 40 м за 10 секунди ,скок у даљ 1,90м, скок у вис 70 цм, бацање 

кугле од 200 грама 9 метара 

ДОБАР 3 

Ученици: трчање 500м за 2,45 минута, трчање 40м за 9 секунди, скок у даљ 2,40 метра,  скок у вис 85 цм, бацање 

кугле од 200 грама 14 м. 

Ученице: трчање 400м за 2,20 минута, трчање на 40 м за 9,30 секунди ,скок у даљ 2,20м, скок у вис 80 цм, бацање 

кугле од 200 грама 10 метара 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученици: трчање 500м за 2,30 минута, трчање 40м за 8,30 секунди, скок у даљ 2,80 метра,  скок у вис 90 цм, бацање 

кугле од 200грама 18 м. 

Ученице: трчање 400м за 2,минута, трчање на 40 м за 8,50 секунди ,скок у даљ 2,50м, скок у вис 85 цм, бацање кугле 

од 200 грама 14 метара 

ОДЛИЧАН 5 

Ученици: трчање 500м за 2 минута, трчање 40м за 7,50 секунди, скок у даљ 3,05 метра,  скок у вис 95 цм, бацање 

кугле од 200грама 22 м. 

Ученице: трчање 400м за 1,45 минута, трчање на 40 м за 7,80 секунди ,скок у даљ 2,70м, скок у вис 90 цм, бацање 

кугле од 200 грама 17 метара 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 6. РАЗРЕД 

 

НАСТАВНА ТЕМА КОШАРКА 

ДОВОЉАН 2 

Ученик/ученица игра спортску игру примењујући основну технику и неопходна правила. Зна основне елементе 

технике: основни став у нападу и одбрани, кретање у одбрани, скок у одбрани и нападу, хватање и додавање лопте 

обема рукама, полазак и вођење лопте праволинијски , шут на кош из места. 

ДОБАР 3 

  Ученик/ученица игра кошарку примењујући основне елементе технике, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе. Основни став у нападу и одбрани, кретање у одбрани, скок у одбрани и нападу, хватање и 

додавање лопте обема рукама, полазак и вођење лопте праволинијски и  криволинијски , шут на кош из места. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик/ученица игра кошарку примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније тактичке 

комбинације и уз виши степен сарадње са члановима екипе . Вођење лопте са променом руке приликом вођења, 

Скок шут после вођења, пивотирање. Двокорак  после вођења. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик/ученица игра кошарку примењујући виши ниво технике, већи број правила, једноставније тактичке 

комбинације и уз висок степен сарадње са члановима екипе. Шут из продора двокораком , шутирање полагањем 

одоздо, одозго. Вођење лопте максималном брзином обема рукама. 
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НАСТАВНА ТЕМА ГИМНАСТИКА 

ДОВОЉАН 2 

Уз помоћ наставника изводи колут напред без одраза, основне вежбе за премет странцем и став о шакама. 

Изводи предвежбе за прескок(залет, скок на одскочну даску) Ученица изводи вежбе на  ниској греди  уз већу 

помоћ. Ученица   изводи предвежбе  на двовисинском разбоју уз већу помоћ наставника. Ученик изводи основне 

предвежбе на коњу са хватаљкама уз помоћ. 

ДОБАР 3 

Самостално изводи колут напред без  препреке – одразом, предвежбе за став о шакама и предвежбе за премет 

странце. Уз већу помоћ наставника изводи прескок разношку. Ученица изводи вежбе на ниској греди са три 

грешке у саставу. Ученица  изводи основне вежбе на двовисинском разбоју уз већу помоћ наставника. Ученик  

изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама уз помоћ. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Уз малу помоћ изводи  колут напред преко препреке, , став о шакама уз помоћ, премет странце упором у „бољу” 

страну(са мањом грешком) .   Правилно изводи прескок разношку  уз  малу помоћ. Ученица изводи вежбе и 

комбинације вежби на ниској греди са две мање грешке. Ученица правилно изводи основне вежбе на 

двовисинском разбоју уз малу помоћ. Ученик  изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама са једном грешком. 

ОДЛИЧАН 5 

Самостално изводи колут напред преко препреке – одразом, без изразите фазе лета, став о шакама уз помоћ, 

премет странце упором у „бољу” страну.  Самостално  и правилно изводи прескок разношку. Ученица изводи 

комбинације вежби на  ниској греди без грешке. Ученица самостално и правилно изводи основне вежбе на 

двовисинском разбоју. Ученик  самостално и правилно изводи основне вежбе на коњу са хватаљкама. 
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НАСТАВНА ТЕМА АТЛЕТИКА 

ДОВОЉАН 2 

Ученици: трчање 600м за 3,30 минута, трчање 60м за 12,40 секунди, скок у даљ 2,40 метра,  скок у вис 85 цм, 

бацање кугле од 3 кг. 4,80 м. 

Ученице: трчање 450м за 3,30 минута, трчање на 60 м за 12,40 секунди ,скок у даљ 2,10м, скок у вис 80 цм, бацање 

кугле од 2,5 кг 3 метра 

ДОБАР 3 

Ученици: трчање 600м за 3 минута, трчање 60м за 11,70 секунди, скок у даљ 2,75 метра,  скок у вис 90 цм, бацање 

кугле од 3 кг. 5,30 м. 

ученице: трчање 450м за 2,55 минута, трчање на 60 м за 12 секунди ,скок у даљ 2,30м, скок у вис 85 цм, бацање 

кугле од 2,5 кг. 4 метра 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученици: трчање 600м за 2 ,40минута, трчање 60м за 11 секунди, скок у даљ 3,05 метра,  скок у вис 95 цм, бацање 

кугле од 3 кг.6 м. 

Ученице: трчање 450м за 2,30 минута, трчање на 60 м за 11,50 секунди ,скок у даљ 2,60м, скок у вис 90 цм, бацање 

кугле од 2,5 кг.  4,50 метра 

ОДЛИЧАН 5 

Ученици: трчање 600м за 2,15 минута, трчање 60м за 10,50 секунди, скок у даљ 3,35 метра,  скок у вис 100 цм, 

бацање кугле од 3 кг. 6,50 м. 

Ученице: трчање 450м за 2,15 минута, трчање на 60 м за 11 секунди ,скок у даљ 2,80м, скок у вис 95 цм, бацање 

кугле од 2,5 кг. 5 метра. 
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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 7. РАЗРЕД 

 

НАСТАВНА ТЕМА ОДБОЈКА 

ДОВОЉАН 2 

Одбијање лопте прстима изнад главе 4-6 понављања  без грешке. Ученик/ученица примењује основне елементе 

технике уз помоћ, одбијање лопте прстима и чекићем, школски сервис. 

ДОБАР 3 

Одбијање лопте прстима изнад главе 7-9 понављања  без грешке. Ученик/ученица  игра одбојку примењујући 

основне елементе технике, одбијање лопте прстима и чекићем, школски сервис. Неопходна правила: зна када је 

екипа постигла поен, дозвољени број одбијања лопте у једној акцији. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Одбијање лопте прстима изнад главе 10-12 понављања  без грешке.  одбијање лопте прстима и чекићем,  сервира 

из простора за сервирање, Блокира смеч, зна шта је преступ, ротација. 

ОДЛИЧАН 5 

Одбијање лопте прстима изнад главе 13 и више понављања  без грешке. Ученик/ученица  игра одбојку 

примењујући виши ниво технике, већи број правила. 
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НАСТАВНА ТЕМА ГИМНАСТИКА 

ДОВОЉАН 2 

Ученик уз већу помоћ изводи пред вежбе на тлу, , премет странце упором  удесно, мост заклоном, , став о 

шакама . Ученица уз већу помоћ изводи  вежбе на ниској греди. Ученица  уз помоћ наставника изводи вежбе на 

двовисинском разбоју. Ученик уз помоћ изводи пред вежбе на коњу са хватаљкама. Ученик/ученица уз помоћ  

изводи предвежбе за згрчку преко коња. 

ДОБАР 3 

Ученик уз  помоћ изводи  вежбе на тлу, , премет странце упором улево и удесно, мост заклоном и усклон, став 

о шакама до колута напред. Ученица  изводи сложеније вежбе на ниској греди, и комбинације вежби. Ученица   

уз помоћ наставника изводи вежбе  на двовисинском разбоју. Ученик уз помоћ изводи   вежбе на коњу са 

хватаљкама. Ученик/ученица уз помоћ  изводи згрчку преко коња. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученик уз малу помоћ изводи сложеније вежбе на тлу, , премет странце упором улево и удесно, мост заклоном 

и усклон, став о шакама до колута напред. Ученица уз мању грешку изводи сложеније вежбе на високој греди, 

и комбинације вежби. Ученица правилно  уз помоћ наставника изводи вежбе и комбинације вежби на 

двовисинском разбоју. Ученик уз помоћ изводи сложеније  вежбе на коњу са хватаљкама. Ученик/ученица уз 

помоћ правилно изводи згрчку преко коња. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученик правилно изводи сложеније вежбе на тлу, , премет странце упором улево и удесно, мост заклоном и 

усклон, став о шакама до колута напред. Ученица правилно изводи сложеније вежбе на високој греди, и 

комбинације вежби. Ученица правилно  и самостално изводи вежбе и комбинације вежби на двовисинском 

разбоју. Ученик правилно и самостално изводи сложеније  вежбе на коњу са хватаљкама. Ученик/ученица 

правилно изводи згрчку преко коња. 
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НАСТАВНА ТЕМА АТЛЕТИКА 

ДОВОЉАН 2 

Ученици: трчање 700м за 3,50 минута, трчање 60м за 12,20 секунди, скок у даљ 2,70 метра,  скок у вис 90 цм, 

бацање кугле од 4 кг. 5 м. 

Ученице: трчање 500м за 3,50 минута, трчање на 60 м за 12 секунди ,скок у даљ 2,10м, скок у вис 80 цм, 

бацање кугле од 3 кг. 3 метра. 

ДОБАР 3 

Ученици: трчање 700м за 3,35 минута, трчање 60м за 11,50 секунди, скок у даљ 3 метра,  скок у вис 95 цм, 

бацање кугле од 4 кг. 5,80 м. 

Ученице: трчање 500м за 3,20 минута, трчање на 60 м за 12 секунди ,скок у даљ 2,40м, скок у вис 90 цм, 

бацање кугле од 3 кг. 4 метра. 

ВРЛО ДОБАР 4 

Ученици: трчање 700м за 3,20 минута, трчање 60м за 10,40 секунди, скок у даљ 3,25 метра,  скок у вис 100 цм, 

бацање кугле од 4 кг. 6,50 м. 

ученице: трчање 500м за 2,50 минута, трчање на 60 м за 11,10 секунди ,скок у даљ 2,80м, скок у вис 95 цм, 

бацање кугле од 3 кг. 5 метра. 

ОДЛИЧАН 5 

Ученици: трчање 700м за 3 минута, трчање 60м за 9,80 секунди, скок у даљ 3,50 метра,  скок у вис 105 цм, 

бацање кугле од 4 кг. 7 м. 

Ученице: трчање 500м за 2,30 минута, трчање на 60 м за 10,50 секунди ,скок у даљ 3,10, скок у вис 100 цм, 

бацање кугле од  3 кг. 6 метра. 

 

 


