
Актив историје  

 

У ОШ “Јован Дучић” постигнућа ученика у оквиру предмета историја се вреднују: 

 

1) сумативно - кроз писане и усмене провере, активности на часу. Ученик се оцењује бројчано на 

основу остварености исхода, саосталности и ангажовања ученика. Елементи оцењивања 

ученичких постигнућа из наставног предмета историја су: усвојеност садржаја, примена знања, 

активност и рад ученика на часу, израда презентација, паноа и учешће у пројектима. Оцењивање 

се примењује и ако ученик оствари пласман на такмичењима рачунајући од школског одобрених 

од стране Министарства и то оценом 5 (пет).  

2) формативно - праћењем активности ученика на сваком часу, мотивисаности, редовно ношење 

прибора за рад, израду домаћих задатака, израду задатака на самом часу. Формативно 

оцењивање садржи повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда 

постигнућа ученика и ангажовања у оквиру предмета као и препоруке за даље напредовање. 

Оцењивање свих активности се води се у педагошкој свесци наставника, а из овога проистиче и 

оцена за рад на часу.  

Постигнућа ученика се вреднују и кроз: 

- излагање и представљање (резултати истраживања, извештаји, учешће у дискусији, практични 

радови, учешће на такмичењима и др.); 

- продукте рада (модели, постери, цртежи, домаћи задаци, презентације, кратки филмови и др.); 

- учешће и ангажовање у различитим облицима групног рада и на пројектима, укључујући и 

интердисциплинарне пројекте; 

. развој дигиталних компетенција ученика, употреба дигиталних технологија, управљање 

подацима, медијска писменост; 

- развој истраживачке компетенције и одрживог развоја, критичког и логичког мишљења, 

преузимања иницијативе, рашавања проблема, заинтересованости и радозналости; 

- развој сарадничких, комуникацијских вештина ученика, креативности, етичко понашање; 

- учешће у активностима самовредновања и вршњачког вредновања. 

Ученик се оцењује бројчано на основу остварености исхода, саосталности и ангажовања ученика. При 

сумативном вредновању (писаном или усменом) задаци који се постављају пред ученике су 

рангирани према нивоима – основни, средњи и напредни ниво. 

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих критеријума: 

1) ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета и у 

потпуности самостално испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и 

већину захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа, односно захтева који су 

одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима постигнућа, уз 

веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5) 

2) ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, 

самостално, испуњавања захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део 

захтева са напредног нивоа посебних стандарда постигнућа уз мању помоћ наставника, односно 



захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло добар (4) 

3) ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета и у потпуности, самостално 

испуњавања захтеве који су утврђени на основном и већи део на средњем нивоу посебних 

стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом и 

прилагођеним стандардима постигнућа, уз ангажовање ученика, добија оцену добар (3) 

4) ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и испуњавања уз 

помоћ наставника захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно 

захтеве који су одређени индивидуалним образовним планом и прилагођеним стандардима 

постигнућа и ангажовање ученика, добија оцену довољан (2) 

5) 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 (1). 

Документација која прати процес оцењивања: ес-дневник, педагошка свеска, тестови, контролне 

вежбе, домаћи задаци, панои, ПП презентације. Закључна оцена се изводи на основу аритметичке 

средине свих уписаних оцена у току школске године. Уколико ученик није задовољан предложеном 

закључном оценом на полугодишту или крају школске године, одговара градиво или ради 

полугодишњи односно годишњи тест у завистности да ли је у питању крај првог полугодишта или 

крај школске године. Добијена оцена се уписује у дневник и поново се на основу аритметичке 

средине свих уписаних оцена утврђује закључна оцена. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на основу ангажовања и 
степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2, оцењује се на основу ангажовања и 
степена оставрености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом 
плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања. 

Следећи искази описују шта ученик зна, уме и може да уради на основном нивоу у свакој области. 

 

 ОСНОВНИ  НИВО 
На првом нивоу описани су захтеви који представљају основни или базични ниво знања и вештина. 
Основни ниво описује очекивани минимум нивоа знања и вештина. Очекује се да ће око 80% ученика 
постићи тај ниво. 

У области: 

1. ИСТОРИЈСКО ЗНАЊЕ 
ученик/ученица: 

ИС.1.1.1. именује и разликује основне временске одреднице 

ИС.1.1.2. именује историјске периоде и зна редослед историјских периода 

ИС.1.1.3. зна поделу на праисторију и историју 

ИС.1.1.4. уме да одреди којем веку припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.5. уме да одреди којем историјском периоду припадају важне године из прошлости 

ИС.1.1.6. препознаје значење основних појмова из историје цивилизације 



ИС.1.1.7. именује најважније појаве из националне историје 

ИС.1.1.8. именује најважније појаве из опште историје 

ИС.1.1.9. зна на којем простору су се одиграле најважније појаве и догађаји из националне и опште 

историје 

ИС.1.1.10. уме да наведе узроке и последице најважнијих појава из прошлости 

У области: 

2. ИСТРАЖИВАЊЕ И ТУМАЧЕЊЕ ИСТОРИЈЕ 
ученик/ученица: 
ИС.1.2.1. препознаје на основу карактеристичних историјских извора (текстуалних, сликовних, 

материјалних) о којој 

историјској појави,догађају и личности је реч 

ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих 

ученику, који говоре о истим историјским појавама 
Oglasi 

REPORT THIS AD 
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике 

ИС.1.2.4. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 

историјске карте у којој 

је наведена легенда 

ИС.1.2.5. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми табеле 

ИС.1.2.6. уме да прочита једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми 

графикона 

ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче 

ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима 

 СРЕДЊИ   НИВО 
На средњем нивоу описани су захтеви који представљају средњи ниво знања и вештина. 

Средњи ниво описује оно што типичан ученик може да покаже поред знања и вештина којима је 

овладао/ла на основном нивоу. Очекује се да ће око 50% ученика постићи или превазићи тај ниво. 

У области: 

1. ИСТОРИЈСКО  ЗНАЊЕ 
ученик/ученица: 

ИС.2.1.1. уме да повеже личност и историјски феномен са одговарајућом временском одредницом и 

историјским периодом 

ИС.2.1.2. препознаје да постоји повезаност националне, регионалне и светске историје 

ИС.2.1.3. препознаје да постоји повезаност регионалне и светске историје 

ИС.2.1.4. препознаје да постоји повезаност појава из прошлости са појавама из садашњости 

ИС.2.1.5. зна и разуме узроке и последице важних историјских феномена у националној историји 

ИС.2.1.6. зна и разуме узроке и последице важних историјских прекретница из опште историје 

У области: 

2. ИСТРАЖИВАЊЕ  И  ТУМАЧЕЊЕ  ИСТОРИЈЕ 
ученик/ученица: 
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја 

карактеристичнихписаних историјских извора 



ИС.2.2.2. уме да закључи о којем историјском феномену је реч на основу карактеристичних сликовних 

историјских извора 

ИС.2.2.3. уме да одреди из које епохе или са ког географског простора потиче историјски извор када jе 

текст извора непознат 

ученику, али су у њему наведене експлицитне информације о особинама епохе или географског 

простора 

ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу 

поређења два историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену 

ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, 

феномена 

НАПРЕДНИ   НИВО 
На напредном нивоу описани су захтеви за ученике који представљају напредни ниво знања и 
вештина. Напредни ниво описује знања и вештине које могу да покажу ученици који ће вероватно бити 
успешни у средњем образовању. Очекује се да ће око 25% ученика постићи тај ниво. 

У области: 

1. ИСТОРИЈСКО  ЗНАЊЕ 
ученик/ученица: 

ИС3.1.1. уме да примени знање из историјске хронологије (уме прецизно да одреди којој деценији и 

веку, историјском периоду припада одређена година, личност и историјски феномен. 

ИС3.1.2. уме да објасни специфичности важних историјски хпојмова и да их примени у одговарајућем и 

сторијском контексту 

ИС3.1.3. зна специфичне детаље из националне и опште историје 

ИС3.1.4. разуме на који начин су повезане појаве из националне, регионалне, опште историје 

ИС3.1.5. разуме како су повезане појаве из прошлости и садашњости 

ИС3.1.6. уме да закључи зашто је дошло до одређених историјских догађаја и које су последице важних 

историјских дешавања 

У области: 

2. ИСТРАЖИВАЊЕ  И  ТУМАЧЕЊЕ  ИСТОРИЈЕ 
ученик/ученица: 

ИС3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора 

ИС3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора 

ИС3.2.3. уме да анализира и процени ближе хронолошко порекло извора 

ИС3.2.4. уме да одреди на основ уанализе историјског извора контекст у којем је настао извор и 

контекст о којем говори извор (идеолошки, културолошки,социјални, политички, географски контекст 

извора) 

ИС3.2.5. уме да прочита историјске информације у различитим симболичким модалитетима и повеже 

их са претходним историјским знањем (закључује на основу историјске карте без понуђене легенде, 

упоређује два графикона и закључује о појави) 

ИС3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту 

историјску појаву 

ИС3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењ уисторијског феномена и да одреди 

врсту пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип..).  


