
 

 
ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА 

 
По Правилнику о оцењивању - „Службени гласник Републике Србије”, број: 110-00-
199/2013-02 од 5. јула 2013.; правилник се примењује од школске 2013/2014. године. 
 
Врста, ниво и обим знања и ангажовање ученика оцењују се тако да оцену: 

o одличан (5) добија ученик који је у потпуности показао способност примене 
знања, умења, вештина и самосталности у раду, усвојио предвиђени ниво и обим 
знања и степен разумевања програмских садржаја, уз веома висок степен 
ангажовања ученика; 

o врло добар (4) добија ученик који има висок ниво и обим знања и степен 
разумевања програмских садржаја и показао је способност примене знања, умења и 
вештина уз мању помоћ наставника и висок степен ангажовања ученика; 

o добар (3) добија ученик који има просечан ниво и обим знања и степен разумевања 
програмских садржаја и показао је способност примене знања, умења и вештина, уз 
помоћ наставника и ангажовања ученика; 

o довољан (2) добија ученик који има задовољавајући ниво и обим знања и степен 
разумевања програмских садржаја; 

o недовољан (1) добија ученик који није достигао задовољавајући ниво и обим знања 
и разумевања програмских садржаја. 

 
Све оцене се током године сабирају, и за полугодиште или крај године се изводи 
аритметичка средина. Све оцене улазе у ученичку фасциклу (фолдер-наставникову 
свеску) за текућу школску годину (такозвани портфолио ученика). 
 

ШТА СЕ И КАКО ОЦЕЊУЈЕ 
 

 

Иницијални тест – обавља се у првој недељи школске године. 
Иницијалним тестом се процењује ученичко постигнуће из претходног 
разреда. Резултат иницијалног тестирања се не оцењује, а наставнику 
служи за планирање рада и даље праћење напредовања ученика. 

 

Завршни, годишњи тест – обавља се у последњој недељи школске 
године. Њиме се процењује постигнуће ученика на крају године (ниво 
усвојености знања и његова примена), а ради даље организације рада и 
припреме ученика за завршни испит. Резултат завршног теста се не 
оцењује и служи за планирање рада наставника за следећу школску 
годину. 



 

Рад на часу - је слободна наставникова процена о ученичком раду 
током једног полугодишта/школске године. Рад на часу подразумева, 
ученикову пажњу, праћење (слушање наставника или другог ученика), 
активно учествовање у наставном процесу.  

 

Усмена провера постигнућа ученика - Усмена провера постигнућа у 
трајању до 15 минута обавља се без најаве, а спроводи се ради 
утврђивања остварености циља часа и савладаности дела реализованих 
програмских садржаја. 

 

Писмена провера постигнућа ученика: 
o Тестовска провера знања дужег од 15 минута – оцена са теста се 

уписује у дневник у року од осам дана од дана провере, у 
противном писмена провера се поништава. Резултати теста 
објављује се за свако одељење на огласној табли у кабинету за 
биологију, најкасније до краја треће наставне недеље након теста. 
Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима 
који ће се писмено проверавати, најкасније пет дана пре провере.  

o Контролна вежба у трајању до 15 минута обавља се без најаве, а 
спроводи се ради утврђивања остварености циља часа и 
савладаности дела реализованих програмских садржаја. Оцена из 
петнаесто-минутне провере се не уписује у дневник. 

 

Ајнштајнова сијалица - добија онај ученик/ученица који у току часа 
(предавања), закључи, повеже, пронађе решење за постављени 
проблем... покаже своју генијалност! Вредност Ајнштајнове сијалице 
је одличан (5). 

 

Пројекат - ученик ради пројекат на одређену тему коју му задаје 
наставник (индивидуално, у пару или групи). Након завршетка 
пројекта ученик је у обавези је да пред осталим ученицима и 
наставником, пројекат одбрани. Временски оквир за израду пројекта 
зависи од његове обима. За рад на пројекту и одбрану ученик добија 
одговарајућу оцену. Одбрана пројекта не сме да буде дужа од 3 
минута. Уколико наставник процени да је пројекат плагијат (туђа 
својина) задржава право да ученика/ученицу оцени са недовољан (1).  

 

Практични рад (оглед, лабораторијска вежба) - ученик/ученица се 
оцењује: 

o за извођење огледа/лабораторијске вежбе,  
o давање једноставног објашњења рада (поступка) и 
o начина одбране (излагања).   

 

Школска свеска из биологије - на крају полугодишта/школске 
године наставник може да оцени радну свеску ученика. Наставник 
оцењује: садржај свеске, уредност, цртеже, додатне текстове...   

 

Домаћи задатак - наставник вреднује сваки домаћи задатак својим 
потписом. Пет сакупљених потписа се вреднују оценом одличан (5).  
Три неурађена домаћа задатка се вреднују оценом недовољан (1). 



 

Активност и резултати рада ученика – су различите активности 
којима се показује примена знања ученика, самосталност, показане 
вештине у коришћењу материјала, алата, инструмената и других 
помагала у извођењу задатка, као и примена мера заштите и 
безбедности према себи, другима и околини, а које су у складу са 
програмом биологије. 

o излагање и представљање (изложба радова, резултати 
истраживања, модели, цртежи, графикони, табеле, постери, 
дизајнерска решења и сл.),  

o писање есеја,  
o учешће у дебати и дискусији,  
o учешће на општинском/градском или републичком такмичењу,  
o учешће на националним и међународним такмичењима као 

представника Школе, 
o учешће у различитим облицима групног рада,  
o збирка одабраних ученикових продуката рада - портфолија,         

у складу са програмом биологије, 
o наступ на јавном скупу и сл. 

 

Ван-наставне активности - подразумевају ангажовање ученика у ван-
школским активностима као што су акције Еко-мускетара, учешће на 
заједничким пројектима (Зелени талас, Еко-школа, Зелена школа-бољи 
људи, Школа за живу планету, Зелени фестивал, Сат за нашу 
планету, Еурека дани...), излети, посете Природњачком музеју, 
зооврту, Ботаничкој башти. Током године ученик сакупља потписе. 
Три потписа се вреднују оценом одличан (5).  

 

Остало - у коначну, закључну оцену за крај полугодишта/школске 
године могу да уђу и остале ученичке активности и интересовања, 
његова залагања, прикази занимљивих текстова из научно-популарне 
литературе, редован долазак на часове додатне (Огледоманија) и 
допунске наставе, припремне наставе... 

 
За ученике ОШ „Дринка Павловић“ припремила Марина Дрндарски 
 
2. септембар 2013., 
у Београду. 
 


