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Kriteriji ocjenjivanja iz predmeta Glazbena kultura 
 

Nastavna područja: 

 aktivno muziciranje - pjevanje i sviranje s ciljem razvijanja glazbene kreativnosti 

 upoznavanje glazbene literature – slušanje glazbe, slušno prepoznavanje 

demonstriranih glazbenih primjera s ciljem uspostavljanja i usvajanja vrijednosnih 

mjerila za kritičko i estetsko vrednovanje glazbe 

 upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe – glazbene vrste i oblici, glazbeni žanrovi s 

ciljem uvođenja učenika u glazbenu kulturu 

 upoznavanje glazbenih sastavnica - „muzikološki sadržaji“ s ciljem upoznavanja 

osnovnih elemenata glazbenoga jezika 

 glazbeno opismenjivanje – osnove glazbene pismenosti s ciljem upoznavanja  

osnovnih elemenata glazbenoga jezika 

 

Odgojni elementi: 

 učenikova aktivnost na nastavi 

 nošenje pribora na nastavu 

 projekti i izvannastavna aktivnost 

 

Načini provjere znanja: 

 usmeno ispitivanje do 10 min. po učeniku 

 kratka pisana provjera kraća od 15 min. 

 pisana provjera duža od 15 min. 

 domaća zadaća 

 

Ostali načini vrednovanja: 

 kontinuirano praćenje učenikova rada i zalaganja 

  



 Odličan 

Učenik pokazuje interes za predmet, prilikom aktivnog muziciranja u razredu uvijek sudjeluje, 

iskazuje interes i za samostalno muziciranje. Sudjeluje u izvannastavnim aktivnostima te 

pokazuje zanimanje za dodatne sadržaje iz glazbene kulture. Pjesme poznaje u potpunosti, tekst 

i ritam reproducira točno, melodiju također. Učenik je aktivan u slušanju glazbe, što znači da 

prepoznaje glazbene sastavnice na odlušanom primjeru, zna imenovati glazbeno djelo (pjesmu), 

osobito dobro pamti skladbe za slušanje, može prepoznati glazbenu vrstu i glazbeni oblik. 

Razumije elemente glazbene pismenosti i u tom području također pokazuje samostalnost. 

Učenik aktivno sudjeluje i u ostalim oblicima rada kao što su grupni rad, vođenje bilješki, rad 

u paru itd. Zadatke obavlja savjesno i odgovorno. Redovito sudjeluje u izvannastavnim 

aktivnostima, sklon samostalnom istraživanju i ulaganju dodatnog truda u obliku pisanja 

domaćih zadaća i sl. Uvijek ima potreban pribor na nastavi (udžbenik, pribor za pisanje, 

bilježnica/kajdanka). Kod pismenih provjera na pitanja odgovara točno i bez dodatnih 

pojašnjenja. Kod usmenih provjera znanja odgovara bez pomoći nastavnika i točno. Pokazuje 

stalni napredak u svim nastavnim područjima. Učenik uvijek ima domaću zadaću. 

 Vrlo dobar 

Učenik pokazuje interes za predmet, a prilikom aktivnog muziciranja u razredu većinom 

sudjeluje, ali ponekad treba poticaj i vanjsku motivaciju. Ima razvijen interes i sposobnosti za 

muziciranje u grupi, kao i samostalno muziciranje. Melodijski ne pjeva sasvim točno, ali zato 

ima razvijen osjećaj za ritam, u tekstu pjesama nije uvijek sigran. Prepoznaje većinu skladbi, 

ponekad uz pomoć nastavnika. Učenik zna imenovati glazbene sastavnice na temelju 

demonstriranog glazbenog primjera, ali ponekad treba pomoć nastavnika, usmjerenje ili 

podpitanja. Razumije elemente glazbe pismenosti i uglavnom ih uz pomoć nastavnika može 

primijeniti u praksi. Učenik većinom aktivno sudjeluje u svim oblicima rada, no ponekad je 

ipak neaktivan i pasivan. Zadatke obavlja redovito i korektno, ali mu treba podsjetnik da ih 

treba obaviti. Redovito ima potreban pribor na nastavi (udžbenik, pribor za pisanje, 

bilježnica/kajdanka). Kod pismenih provjera na pitanja odgovara većinom točno sa dodatnim 

pojašnjenjima pitanja. Kod usmenih provjera znanja ponekad je postavljati podpitanja kako bi 

učenik točno odgovorio. U aktivnost, radu i reproduciranju stečenih znanja pokazuje kontinuitet 

bez velikih oscilacija, s manjim postupnim napretkom. Nije uvijek spreman pokazati interes za 

izvannastavne sadržaje i projekte. Učenik nekoliko puta tijekom školske godine nije imao 

domaću zadaću. 

  



 Dobar 

Interes za nastavu je promjenjiv, od aktivnog slušanja nastave i sudjelovanja pa do ometanja 

nastavnog procesa. Pjesme može izvesti djelomično, s dosta pogrešaka u intonaciji, ritmu i 

nesiguran je u tekst pjesme, ali zamjetan je trud i nastojanje da se pjesma izvede u pravilnom 

tempu, ritmu i dinamici. U razredu zahtijeva veliku pozornost učitelja i često treba poticaj na 

rad. Prepoznaje odlušano glazbeno djelo, a glazbene sastavnice, glazbene vrste i vrstu glazbe 

prepoznaje djelomično i uz veliku pomoć učitelja. Djelomično razumije elemente glazbene 

pismenosti i ponekad ih primjenjuje u praksi. Ponekad nije koncentriran i djela bi mogao slušati 

i pažljivije. Pribor potreban za nastavu nema uvijek (udžbenik, pribor za pisanje, 

bilježnicu/kajdanku). Kod pismenih provjera znanja često na pitanja odgovara nejasno ili 

polovično, pri čemu se nazire prepoznavanje pojmova, glazbenih sastavnica i sadržaja, ali ne 

uvijek i razumijevanje i znanje. Kod usmenih provjera znanja točno odgovara uz pomoć učitelja 

i uz postavljanje brojnih podpitanja. Sudjeluje u izvannastavnim sadržajima, ali pritom je dosta 

neaktivan i pasivan. Učenik većinom nema domaću zadaću.  

 Dovoljan 

Učenik ne pokazuje nikakav interes za predmet, ali uz nagovor i učiteljev poticaj odrađuje 

zadatke i sudjeluje u nastavi, ponekad barem pasivno. Teško prati muziciranje u razredu iako 

tu pokazuje volju, interes i odgovornost. Samo djelomično može samostalno interpetirati 

pjesmu ili samostalno prepoznati demonstrirani glazbeni primjer. Kod pjevanja ima poteškoća 

u ritmu, intonaciji i izvedbi teksta. Iako se trudi kod elemenata glazbene pismenosti, ne razumije 

njihovo značenje i ne zna ih primijeniti. Ne trudi se na satu, pasivan je često ne sluša nastavnika 

niti primjere. Povremeno ometa nastavu i često ne nosi potreban pribor na nastavu (udžbenik, 

pribor za pisanje, kajdanka/bilježnica). Prepoznaje vrlo malo elementa iz područja glazbene 

pismenosti kao i iz glazbenih sastavnica. Prilikom usmenog odgovaranja ne zna odgovoriti 

točno na mnoga pitanja unatoč pomoći i učiteljevim podpitanjima. Ne pokazuje nikakav interes 

za izvannastavne aktivnosti. Učenik rijetko ima domaću zadaću. 

 Nedovoljan 

Učenik ne pokazuje nikakav interes za predmet, niti uz učiteljev nagovor i motivaciju ne želi 

sudjelovati u nastavi. Učenik odbija pratiti nastavu, te ne želi sudjelovati u aktivnostima 

grupnog ili individualnog muziciranja. U radu ometa druge učenike i nastavnika. U grupnom 

radu, ili radu u paru ne doprinosi ni na koji način. Ne prepoznaje demonstrirane glazbene 

primjere niti može imenovati glazbene sastavnice, glazbenu vrstu itd. Često ne nosi potreban 

pribor za nastavu (udžbenik, pribor za pisanje, bilježnica/kajdanka) i ne reagira na opomene 



nastavnika. Ne prepoznaje glazbene vrste, glazbene oblike, sastavnice glazbenog djela niti 

razumije osnove glazbene pismenosti. Prilikom usmenog odgovaranja ne zna i ne želi 

odgovoriti niti na jedno pitanje djelomično ni u potpunosti točno. Ne pokazuje nikakav interes 

za izvannastavne aktivnosti, nema razumijevanja za druge učenike i njihovo zanimanje za 

glazbu. Omalovažava tuđi smisao za glazbu i estetiku glazbe. Ne pokazuje minimum interesa 

ni znanja, u kontinuitetu je loš od početka do kraja školske godine. Ne mijenja se na bolje unatoč 

brojnim opomenama predmetnog nastavnika, razrednika i/ili pedagoga. Učenik nikada nema 

domaću zadaću. 

Ostale napomene: 

Zaključena ocjena nije aritmetička sredina nego na nju utječu: discipliniranost, odgovornost, 

kontinuitet, napredak tijekom školske godine, iskazan interes, odnos prema drugim učenicima 

u razredu, sudjelovanje u dodatnim izvannastavnim aktivnostima, ponašanje na nastavnom 

satu, redovito nošenje pribora na nastavu. 

Nakon što učenik tri puta nije donio potreban pribor za nastavu (udžbenik, pribor za pisanje, 

bilježnicu/kajdanku) na nastavu četvrti put dobiva ocjenu „negativan“. 

Nakon što je učeni bio tri puta tijekom istog školskog sata usmeno opomenut radi ometanja 

nastavnog procesa i na opomene ne reagira u smislu da korigira svoje ponašanje, nakon treće 

opomene može biti negativno ocijenjen. 

Učenik koji tri puta zaredom nema obaveznu domaću zadaću, četvrti put kad nema zadaću 

dobit će negativnu ocjenu. Učenici koji redovito rješavaju domaću zadaću i rješavaju je točno 

mogu, sukladno odluci nastavnika, za to biti nagrađeni odličnom ocjenom. 

Učenici mogu, ako žele, utjecati na svoju pozitivnu ocjenu tako što će pisati sastavak/esej na 

zadanu temu o nekom glazbenom području, izraditi plakat, prezentaciju ili neki drugi vizualni 

materijal za temu koja je u širem smislu vezana uz teme obrađene na nastavi glazbene kulture 

ili tako što će samostalno poslušati neko glazbeno djelo i voditi dnevnik slušanja. 

U tekstu se upotrebljava muški rod, ali se odnosi na učenike obaju spolova. 

 

Petra Hrvačić 

 


