Латински језик - критеријуми оцењивања

За усмени одговор
При вредновању разумевања текста, од ученика се очекује да анализира текст, уочи
односе у њему, и преведе га.
За оцену довољан (2), ученик препознаје функције у реченици и именује односе у
реченици, али преводи само уз наставникову помоћ.
За оцену добар (3), ученик уочава функције у реченици, разуме односе у њој, и
самостално преводи једноставније реченице.
За оцену врло добар (4), ученик разликује функције у реченици, разуме односе у њој, и
самостално преводи сложеније реченице.
За оцену одличан (5), ученик самостално разликује функције у реченици, схвата и
повезује односе у реченици, и успешно преводи текстове.
При вредновању усвојености граматичких садржаја, од ученика се очекује да
познаје и самостално примењује елементе латинске граматике.
За оцену довољан (2), ученик уме да распознаје латинске облике и изричито наводи
правила, али за њихову примену потребна му је помоћ наставника.
За оцену добар (3), ученик разликује и тачно описује облике, деклинира и конјугира,
али није самосталан у манипулисању облицима и конструкцијама.
За оцену врло добар (4), ученик самостално примењује правила и манипулише
облицима и конструкцијама, и влада склопом и смислом једноставнијих реченица.
За оцену одличан (5), ученик самостално примењује правила, манипулише облицима и
конструкцијама, и самостално влада целим склопом и смислом реченице и текста.
При вредновању усвојености вокабулара, од сваког ученика се очекује да уме
наводити речи у њиховим речничким облицима и приписивати им одговарајућа
значења. Оцена ће зависити од постотка усвојености прописаног вокабулара.
За оцену довољан (2), ученик је усвојио више од 50% вокабулара; за оцену добар (3),
више од 60%; за оцену врло добар (4), више од 75%, за оцену одличан (5), више од
90%.
При вредновању усвојености елемената цивилизације, осим познавања програмом
предвиђених садржаја треба нарочито узимати у обзир интересовање, радозналост и
креативност које ученик испољава.
За писмене провере знања
У писмене провере знања убрајају се:


1. разред - два писмена задатка (у другом полугодишту) и контролни задаци



2. разред - три писмена задатка (од ових један у првом полугодишту) и
контролни задаци

За њих се препоручују квантитативни критеријуми у овим постоцима: 50–63% довољан
(2), 64–77% добар (3), 78–90% врло добар (4), 91–100% одличан (5).
Ови критеријуми могу се по потреби прилагодити општем успеху ученика у одељењу.

