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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

 

Стручно веће природних наука, наставницa Александра Савић 

  

 Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и 

умешности.   

 Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен 

и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу 

остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.   

Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућа према плану 

индивидуализације или у току савладавања индивидуалног образовног плана. 

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:  

- писмених провера знања – контролних вежби;  

- усменог испитивања;  

- активности на часу;   

- домаћих задатака;  

- семинарских радова.  

Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и 

одржавају према унапред утврђеном распореду. 

Број контролних вежби у току школске године зависи од недељног фонда часова 

наставног предмета.  

Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате 

петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску. 

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање 

критеријума за оцењивање или кроз прикупљање више одговора на комплекснија питања или 

задатке или путем реферата и пројекта, уколико за дати разред и дату школску годину буду 

планирани.  

 

Писмено испитивање се обавља путем контролних задатака и тестова. Писмене провере 

знања у трајању од 45 минута се најављују, а 15 – то минутне провере знања се не морају 

најављивати. Током наставне године, ученичка знања ће се из наставног предмета хемија на 

овај начин проверавати по утврђеном распореду за сваку школску годину, уз обавештавање 

ученика и истицање на сајту школе. За контролне задатке бројчана оцена ученичких знања 

доноси се на основу скале изражене у процентима, у складу са препорукама за оцењивање:  

 

постигнуће на петнаестоминутном 

тесту  

оцена  

100 % - 90 %  5  

89 % - 80 %  4  
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79 % - 70 %  3  

69 % - 60 %  2  

59 % - 0 %  1  

постигнуће на контролном задатку  оцена  

100 % - 85 %  5  

84 % - 70 %  4  

69 % - 55 %  3  

54 % - 40 %  2  

39 % - 0 %  1  

 

Закључна оцена не може бити мања од аритметичке средине оцена. 

 
 


