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Оцењивање из обавезног предмета ликовна култура, обавља се полазећи од ученикових 

способности, степена спретности и умешности. Уколико ученик нема развијене посебне 

способности, приликом оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на 

сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се узима у обзир ангажовање ученика у 

наставном процесу.  

Ученици се оцењују практично- ликовни радови. 

Практичан  рад представља ликовни рад  ученика у различитим техникама визуелних 

уметности. 

Рад подразумева припрему за час, комплетан прибор, ангажовање, дискусију, критичко 

мишљење, идеју, креативност, скицирање и практичан рад ( цртање, сликање, вајање...).  

На једном практичном раду  се реализује један или више ликовних задатака предвиђених 

планом и програмом.  

Сваки рад (цртеж, слика итд.) оцењује се једном оценом у коју улази: 

1) оствареност циљева, односно стандарда; да ли је урађен предвиђени задатак 

Напредни ниво - рад се по свом квалитету издваја од осталих радова, ученик је способан да 

своју идеју јасно изрази: одабиром мотива који представља са употребом материјала који користи 

у раду, осмисли нова визуелна решења, примени нове методе, технике и материјале, описује, 

повезује и уочава разлике на свом и радовима друге деце, упоређује са уметничким делима, 

учествује у изради школских паноа, уређењу школског простора, изради ликовних инсталација, 

украса… 

Средњи ниво - одабира адекватан садржај и размишља о начину на који ће представити 

своју идеју, да се што више уживи у задатак и препусти маштању, описује свој рад и радове друге 

деце. 

Основни ниво - ученици који нису склони визуелном изражавању имаће посебну помоћ, 

једноставније задатке у стварању композиције и нижи критеријум оцењивања. Очекује се да 
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направе мали помак у односу на претходни рад, описују свој рад, труде се, прате школски програм 

и време реализације предвиђено за израду задатка. 

2) заинтересованост и посвећеност (труд и ангажованост на сваком часу) 

3) маштовитост и оригиналност - важно је да сваки ученик прикаже идеју на свој начин. 

Прецртавање од других, са табле и примера није пожељно. 

4) напредовање у односу на претходни период 

Критеријуми оцењивања су дефинисани у односу на врсту, обим и ниво умећа, вештина и 

усвојених знања прописаних наставним планом и програмом за предмет и разред, Општим 

стандардима постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања и уз поштовање 

Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 

Таленат се не оцењује посебно, полази се од ученикових способности и индивидуално се 

приступа сваком ученику. 

На сваком часу наставница води евиденцију о сваком ученику да ли има потребан прибор, 

његовом ангажовању и постигнућима. 

Оцена за доношење прибора, односно не доношење, добија се у току сваког полугодишта.  

Ученици се награђују одличном оценом за учешће на такмичењима. 

Ликовни рад се оцењује бројчаном оценом од 1 до 5. 

Оцена одличан 5 – рад је комплетно завршен, предвиђени задатак ( оствареност 

стандарда, маштовитост, оригиналност, труд...)  је урађен  од 81%- 100% 

Оцена врло добар 4- рад је комплетно завршен, предвиђени задатак је урађен од 61%-80% 

Оцена добар  3- предвиђени задатак је урађен од 41%-60% 

Оцена довољан 2- предвиђени задатак је урађен од 21%-40% 

Оцена недовољан 1- ученик нема рад или је само започета скица оловком од 0%- 20 

 

Критеријуми оцењивања објашњени су и јасни ученицима.  



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

 

 

 

Ликовна култура за 5. разред 

Ученик треба да креира облике (грађу и тродимензионалност облика) помоћу одговарајућих врста линија, међусобни однос облика - 

постављање елементарних композиција у којима се види однос величина облика, ритам и кретање. Треба да савлада цртачке, сликарске, 

вајарске и колажне технике. 

 

недовољан (1) довољан (2) добар (3) врло добар (4) одличан (5) 

-ученик нема рад или је 

само започета скица 

оловком 

-ученик не доноси 

прибор 

- урађена је само скица 

оловком  

- редовно доноси прибор 

и делимично је 

заинтересован  за рад 

 

- ученик није склон 

визуелном изражавању, 

- изводи свој рад уз 

наставникову помоћ 

- описује свој рад, труди 

се, прати школски 

програм и време 

реализације предвиђено 

за израду задатка 

- редовно доноси прибор 

- самостално изводи свој 

рад 

- одабира адекватан 

садржај и размишља о 

начину на који ће 

представити своју идеју, 

описује свој рад и радове 

друге деце 

- рад није завршен до 

краја 

- редовно доноси прибор 

- рад се по свом 

квалитету издваја од 

осталих радова, ученик је 

способан да своју идеју 

јасно изрази: одабиром 

мотива који представља 

са употребом материјала 

који користи у раду, 

осмисли нова визуелна 

решења, примени нове 

методе, технике и 

материјале 

- редовно доноси прибор 
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           Ликовна култура за 6. разред 

Ученик треба да креира материјализацију облика описивањем грађе, текстуре, светлине и боје облика. Треба да савлада 

сликарске, колажне и цртачке технике. 

 

недовољан (1) довољан (2) добар (3) врло добар (4) одличан (5) 

-ученик нема рад или је 

само започета скица 

оловком 

-ученик не доноси 

прибор 

- урађена је само скица 

оловком  

- редовно доноси прибор 

и делимично је 

заинтересован  за рад 

 

- ученик није склон 

визуелном изражавању, 

- изводи свој рад уз 

заставникову помоћ 

- описује свој рад, труди 

се, прати школски 

програм и време 

реализације предвиђено 

за израду задатка 

- редовно доноси прибор 

- самостално изводи свој 

рад 

- одабира адекватан 

садржај и размишља о 

начину на који ће 

представити своју идеју, 

описује свој рад и 

радове друге деце 

- рад није завршен до 

краја 

- редовно доноси прибор 

- рад се по свом 

квалитету издваја од 

осталих радова, ученик 

је способан да своју 

идеју јасно изрази: 

одабиром мотива који 

представља са 

употребом материјала 

који користи у раду, 

осмисли нова визуелна 

решења, примени нове 

методе, технике и 

материјале 

- редовно доноси прибор 
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Ликовна култура за 7. разред 

Ученик треба да креира просторне композиције у којима се обраћа пажња на пропорционалност (делова композиције у 

односу на целину и пропорције облика: фигура, архитектуре и тд.) и равнотежу свих елемената композиције. Треба да савлада 

цртачке, сликарске, графичке технике и фотографију. 

 

недовољан (1) довољан (2) добар (3) врло добар (4) одличан (5) 

-ученик нема рад или је 

само започета скица 

оловком 

-ученик не доноси 

прибор 

- урађена је само скица 

оловком  

- редовно доноси 

прибор и делимично је 

заинтересован  за рад 

 

- ученик није склон 

визуелном изражавању, 

- изводи свој рад уз 

наставникову помоћ 

- описује свој рад, труди 

се, прати школски 

програм и време 

реализације предвиђено 

за израду задатка 

- редовно доноси 

прибор 

- самостално изводи 

свој рад 

- одабира адекватан 

садржај и размишља о 

начину на који ће 

представити своју идеју, 

описује свој рад и 

радове друге деце 

- рад није завршен до 

краја 

- редовно доноси 

прибор 

- рад се по свом 

квалитету издваја од 

осталих радова, ученик 

је способан да своју 

идеју јасно изрази: 

одабиром мотива који 

представља са 

употребом материјала 

који користи у раду, 

осмисли нова визуелна 

решења, примени нове 

методе, технике и 

материјале 

- редовно доноси 

прибор 
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Ликовна култура за 8. разред 

Ученик треба да креира динамику композиције - функционисање елемената композиције (сродност и разнородност 

елемената, контраст, јединство и доминантно у композицији; апстраховање облика). Треба да савлада цртачке, сликарске, колажне 

технике и технике савремених медија. 

недовољан (1) довољан (2) добар (3) врло добар (4) одличан (5) 

-ученик нема рад или је 

само започета скица 

оловком 

-ученик не доноси 

прибор 

- урађена је само скица 

оловком  

- редовно доноси прибор 

и делимично је 

заинтересован  за рад 

 

- ученик није склон 

визуелном изражавању 

- изводи свој рад уз 

наставникову помоћ 

- заинтересован  је за 

рад 

- описује свој рад, труди 

се, прати школски 

програм и време 

реализације предвиђено 

за израду задатка 

- редовно доноси прибор 

- самостално изводи свој 

рад 

- одабира адекватан 

садржај и размишља о 

начину на који ће 

представити своју идеју, 

описује свој рад и 

радове друге деце 

- рад није завршен до 

краја 

- редовно доноси прибор 

- рад се по свом 

квалитету издваја од 

осталих радова, - ученик 

је способан да своју 

идеју јасно изрази: 

одабиром мотива који 

представља са 

употребом материјала 

који користи у раду, 

осмисли нова визуелна 

решења, примени нове 

методе, технике и 

материјале 

- редовно доноси прибор 

 
 


