
ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Оцењивања може бити формативно и сумативно. 

 

Формативно оцењивање редовно прати рад ученика у току школске године, садр 

жи препоруке и записује се у педагошкој документацији коју води наставник. Циљ овог 

оцењивањаа је да побољша успешно учење. На ученика делује превентивно и мотиви 

шуће јер га усмерава и подстиче да појача напоре. Усмерено је ка проналажењу недо 

статака и потешкоћа у ученичком раду и на давање савета како се рад и активност, а тиме 

и резултати, могу поправити. Такође, подстиче сазнајни развој ученика и утиче на развој 

личности, као што су зрелост, самосталност, аутономност мишљења и др. 

 

Сумативно оцењивање представља бројчане оцене на крају једне целине, класи 

фикационог периода или школске године. Оно у ствари резимира постигнућа ученика 

током одређеног периода образовања. 

 

Оцењивање ученика је јавно и свака оцена мора бити одмах образложена. Оцена треба 

да буде поуздана мера напредовања ученика у савладавању наставног плана и програма, 

али и подстицај за однос према предмету. 

 

Оцена Критеријуми 

 

 

 

 

Одличан 

5 

Ученик који је у целини усвојио основна, проширена и продубљена знања, 

умења и вештине, а према програму предмета; уочава битно, лако одваја 

појединачно, опште и посебно ради уопштавања, логички повезује чињенице и 

појмове, самостално закључује на основу датих података, критички расуђује, 

решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења, поседује богат речник и 

лако се садржајно усмено и писмено изражава, лако и брзо примењује стечена 

знања, испољава креативну активност на већини часова, показује интересовање 

и самоиницијативност за проширење стечених знања и додатно 

самообразовање. 

 

 

 

Врло добар 

4 

Ученик који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине и усвојио 

више од половине проширених, односно продубљених знања, умења и 

вештина, а према програму предмета; уочава битно, лако разуме, закључује и 

репродукује чињенице, дате дефиниције и законитости, критички анализира 

постојеће чињенице и формулише правила, лако се усмено и писмено изражава, 

испољава активности на већини часова у идејама, решењима на нов начин, 

самостално и уз помоћ наставника практично примењује знања, умења и 

вештине у истим и сличним ситуацијама, испољава интересовања и упорност 

у савлађивању предвиђених садржаја програма. 

 

 

Добар 

3 

Ученик који је у целини усвојио основна знања, умења и вештине и половину 

проширених знања, умења и вештина, а према програму предмета; чија су 

знања, умења и вештине на нивоу самосталне репродукције и разумевања уз 

помоћ наставника, односно на нивоу могућности ученика да: схвати значење 

научених садржаја, објашњења и да их повезује, уочава битно, а у ситуацијама 

анализа, апстраховања и закључивања захтева посебно залагање наставника 

и додатну помоћ, има тешкоћа у брзом и течном усменом и писменом 

изражавању. 

 

 

Довољан 

2 

Ученик који је усвојио основна знања, умења и вештине, а према програму 

предмета; чија су знања, умења и вештине на нивоу репродукције уз 

наставникову помоћ, односно који: испољава тешкоће у анализи чињеница, 

података, њиховом уопштавању и закључивању, има склоност ка пасивном 

памћењу и механичком репродуковању, има тешкоћа у усменом и писменом 



изражавању, испољава несналажење у новим ситуацијама. 

 

Недовољан 

1 

Ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма 

предмета и ни уз помоћ наставника не испуњавања захтеве који су утврђени на 

основном нивоу постигнућа добија оцену недовољан. 

 


