
                                                                                    Критеријуми оцењивања ученика 
 

 
Наставни предмет: ликовна култура (5,6,7. и 8. разред основне школе) 
Елементиоцењивањасу: 
- усвојеностобразовнихсадржаја; 
- применазнања; 
- активностученика. 
 
Ученик у токушколскегодинеможедобитиоцененаоснову: 
- активностиначасу; 
- практичнограда/рада у тиму 
- домаћихзадатака; 
- усменогиспитивања; 
- вредновањауспеханаразличитимнивоиматакмичења. 
 
 
ОБЛИЦИ, МЕТОДЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 
Карактеристичниоблицирада Фронтални, групни, рад у пару и индивидуални 
Карактеристичнеметодерада Вербална, дијалошко-демонстративна, практичанрад, 

истраживачкирадученика,комбинованирад 
(истовременокоришћењеразличитихметода)... 

Наставнасредства и помоћнанаставнасредства Визуелна-репродукције уметничких дела, радови 
цртежи и слике ученика, интернет...  

 
АКТИВНОСТИ КОЈЕ ДОМИНИРАЈУ У РАДУ 
Наставника (организатор и реализатор наставе, 
партнер у комуникацији, мотивише ученика, праћење 
практичног рада, праћење постигнућа ученика...) 

Пажљиво планира и припрема наставу, проверава 
претходна знања и искуства ученика, реализује и води 
настани процес, помаже ученицима дапоставе циљеве 
и задатке, помаже ученицима у процесу учења и 
решавања задатака, прати ипружа подршку, подстиче 
ученике на стваралачко истраживање, подстиче 
сарадњу и тимски рад,помаже ученицима да превазиђу 



неочекиванепроблеме и ситуације током учења, 
самостално и заједно са ученицима вреднује процес и 
резултате наставе, вреднује резултате сопственог рада 
(рефлективни практичар)... 

Ученика ( разговор, слушање, описивање, 
експериментисање, посматрање, уочавање, израда 
практичног рада, стварање стварање, истраживање, 
планирање,представљање, унапређивање...) 

Пажљиво прате излагање анставника и својих другова, 
аргументовано и са уважавањем се укључује у 
дискусије и износи своја мишљења,планира своје 
учење и напредак, процењује свој и рад својих другова, 
проналази начине за решавање проблема, истражује 
различите изворе знања,повезује нова са ранијим 
знањима и искуством,учествује у различитим 
наставним и ваннаставним активностима и 
пројектима... 

 
 
Елементиоцењивањасу: 
 - усвојеностобразовнихсадржаја;  
- применазнања; 
 - активностученика. 
 
Ученик у токушколскегодинеможедобитиоцененаоснову: 
- активностиначасу; 
- практичног рада/рада у тиму 
- усменогиспитивања; 
- домаћихзадатака; 
- вредновањауспеханаразличитимнивоиматакмичења. 
 

Одличан (5) Врло добар (4) Добар (3) Довољан (2) Недовољан (1) 



- примењује знања, 
укључујући и методолошка, у 
сложеним и непознатим 
ситуацијама; самостално и на 
креативан начин објашњава и 
критички разматра сложене 
садржинске целине и 
информације; процењује 
вредност теорија, идеја и 
ставова;  
- бира, повезује и вреднује 
различите врсте и изворе 
података;  
- формулише претпоставке, 
проверава их и аргументује 
решења, ставове и одлуке;  
- решава проблеме који имају 
и више решења, вреднује и 
образлаже решења и 
примењене поступке;  
- континуирано показује 
заинтересованост и 
одговорност према 
сопственом процесу учења, 
уважава препоруке за 
напредовање и реализује их. 

- познавање и разумевање 
свих наставних садржаја 
скоро у потпуности 
- поседује развијену 
способност анализе и 
синтезе садржаја 
- делимични повезује 
усвојено градиво са 
другим сличним 
садржајима 
- примењује садржај, 
углавном. без гршке уз 
давање наставникових 
примера 
- заинтересованост за 
наставне садржаје уз 
активност на часу 
- самостално уочавањеи 
исправљање грешака 
- примена усвојених 
знања и вештина у новим 
ситуацијама уз постицај 
-коришћење различитих 
извора знања уз постицај 
 

- самостална 
репродукција научених 
садржја уз мању помоћ 
наставника 
- поседовање 
способности анализе 
садржаја 
- делимично повезивање 
усвојеног знања са 
сличним садржајем 
- примена садржаја са 
мањим грешкама уз 
давање наставникових 
примера 
- исправљање грешака 
уз наставникову помоћ 
- слабија активност на 
часу 
- коришћење једног 
извора знања (уџбеника 
или записа у свесци) 
 

- присећање делова 
садржаја или основних 
појмова уз помоћ 
наставника 
- делимично памћење и 
репродукција научених 
садржаја, али без примера 
-слабија активност на часу 
и у усвајању садржаја 
- изостаје повезивање 
садржаја унутар предмета 
- чини грешке и неуочава 
их 
-несамосталност у раду, 
тражење и прихваћање 
помоћи и савета 
 

- неусвојена већина 
садржаја, често и до нивоа 
препознавања 
- неусвојеност кључних 
појмова 
- непостојање потребних 
предзнања за усвајање 
нових садржаја, вештина и 
навика 
- ретка спремност за 
исказивање знања, умења 
и вештина 
- пасивност и 
незаинтересованост на 
часу 
- недостатак интереса за 
стицањем нових знања, 
чак и уз велико залагање 
наставника 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наставник ликовне културе: 

Ирена Митровић 


