
KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI POVIJESTI 5.-8. razred 

ELEMENTI OCJENJIVANJA: usvojenost osnovnih podataka, uočavanje uzročno-posljedičnih veza, 

snalaženje u vremenu i prostoru 

 

ODLIČAN (5) – Učenik/ca u potpunosti razumije nastavni sadržaj. Razumije ključne pojmove, točno i 

temeljito ih objašnjava. Samostalno razmišlja, precizno, točno i s lakoćom se izražava. Samostalno 

imenuje, opisuje i vrednuje povijesne događaje i osobe. Uspješno povezuje povijesne događaje. Bez 

poteškoća uočava uzroke i posljedice.  Odlično logičko zaključivanje. Uredno i točno ucrtava mjesta 

na zemljovidu. Lako pamti povijesne godine. Uspješno smješta osobe, događaje i promjene u 

ispravna povijesna razdoblja. Samostalno izrađuje točne i cjelovite crte vremena. Povezuje prošle i 

sadašnje događaje, pojašnjava sličnosti i razlike. Učenik/ca pokazuje visok stupanj zainteresiranosti za 

nastavni predmet. Uredno i na vrijeme izvršava svoje obaveze. Uredan, kreativan i organiziran u radu, 

napose u samostalnom radu. Uspješno povezuje i koristi znanja iz drugih predmeta. 

PISANA PROVJERA ZNANJA:  90-100% 

 

VRLO DOBAR (4) – Učenik/ca gotovo u potpunosti razumije nastavni sadržaj. Točno objašnjava 

ključne pojmove i samostalno se izražava. Shvaća odnos uzroka, događaja i posljedice. Vrlo dobro 

reagira i logički zaključuje. Usvojeno znanje primjenjuje prikladno i točno uz vrlo malo učiteljeve 

pomoći. Dobro se snalazi u prostoru i ucrtava mjesta na zemljovidu. Pamti godine najvažnijih 

događaja. Izrađuje točne crte vremena. Točno smješta osobe, događaje i promjene u ispravna 

povijesna razdoblja. Povremeno potrebno postavljati potpitanja. Povezuje sličnosti i uočava razlike. 

Pokazuje samostalnost u radu i aktivnost na nastavnom satu. Redovno izvršava svoje obaveze. 

Kreativnost dolazi do izražaja u zanimljivim dijelovima gradiva. Koristi znanja iz drugih predmeta.  

PISANA PROVJERA ZNANJA: 80-90% 

 

DOBAR (3) – Učenik/ca je većim dijelom usvojio nastavni sadržaj. Ključne pojmove objašnjava uz veći 

broj učiteljevih potpitanja. Primjenjuje usvojeno znanje, ali s pogreškama. Za razumijevanje gradiva 

ponekad su potrebna dodatna objašnjenja. Uz poticaj se izražava samostalno i dobro. Uzroke i 

posljedice povijesnih događaja razumije uz dodatno objašnjenje. Doneseni zaključci nisu uvijek točni. 

Većinu osoba, događaja i promjena točno smješta u ispravna povijesna razdoblja. Ponekad se slabije 

snalazi na zemljovidu. Crte vremena izrađuje uz pomoć učitelja. Teže uočava sličnosti i razlike prošlih i 

sadašnjih događaja. Ne pokazuje potpunu samostalnost u radu. Aktivnost na satu dobra uz poticaj. 

Neredovit u izvršavanju svojih obaveza.  

PISANA PROVJERA ZNANJA: 65-80% 

 

DOVOLJAN (2) – Usvojeno znanje na razini prepoznavanja. Učenik/ca može objasniti jednostavnije 

ključne pojmove uz potpitanja. Samostalno izražavanje uz poticaj i pomoć. Potrebna stalna dodatna 

objašnjenja za razumijevanje nastavnog sadržaja. Znanje koristi nepotpuno, s pogreškama uz stalnu 

učiteljevu pomoć. Ne razumije odnos uzrok, događaj i posljedica. Mjesta na zemljovidu ucrtava uz 

pomoć. Često ne može smjestiti osobu, događaj i promjenu u ispravno povijesno razdoblje. Na 

nastavnom satu nedovoljno aktivan. Nema samostalnost u radu. Rijetko izvršava svoje obaveze. 

PISANA PROVJERA ZNANJA: 50-65% 

 

 



NEDOVOLJAN (1) -  Nastavni sadržaj nije usvojen. Ključne pojmove ne razumije i ne može ih objasniti. 

Teško usmeno i pismeno izražavanje. Ne razumije uzročno-posljedične veze niti uz dodatna 

objašnjenja. Ne snalazi se na povijesnom zemljovidu niti povijesnom vremenu. Pokazuje 

nezainteresiranost za nastavni predmet i nesamostalnost u radu. Gotovo nikad ne izvršava svoje 

obaveze.  

PISANA PROVJERA ZNANJA: < 50% 

 

Znanje se provjerava usmeno i pismeno sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. Učitelj u svom godišnjem 

planu i programu planira pismene provjere znanja koje se objavljuju na mrežnim stranicama Škole i u 

školi pa je dostupno učenicima i roditeljima. Učitelj ima pravo, s obzirom na težinu nastavnih cjelina i 

tema, gradivo parcijalno pismeno provjeravati u cilju postizanja boljih ocjena učenika o čemu su 

učenici obaviješteni na početku školske godine od strane predmetnog učitelja. Kognitivne 

sposobnosti učenika provjeravaju se kroz raznolike oblike rada kao što su izrada referata, plakata i 

izvanučionični oblici nastave. Radna bilježnica i povijesni atlas obavezni su prilikom obrade nastavnih 

sadržaja. U nastavi povijesti organizirana je dodatna nastava u cilju pristupanja učenika natjecanjima, 

ovisno o rezultatima, do državne razine. 

Svaka ocjena kojom učenik nije zadovoljan može se ispraviti usmeno ili pismeno u dogovoru s 

učenikom. Ocjena dobivena ispravkom važeća je bez obzira je li učenik njome zadovoljan ili ne. 

Ispravku se može pristupiti jednom u dogovoru s predmetnim učiteljom unutar dva tjedna od kad je 

učenik izrazio želju za povećanjem ocjene. Konačnu zaključnu ocjenu učenik može podići na način da 

ispravi sve cjeline i teme prvo pismeno, a zatim usmeno. 
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