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Сивац 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА БИОЛОГИЈА – 6.РАЗРЕД 

 

1. Јединство грађе и функције као основа живота  

2 –зна да су организми изграђени од ћелија и основне делове ћелије,као и основне органа 

биљака, животиња и човека.  

3 –зна карактеристике и основне функције спољашње грађе биљака, животиња и човека, 

идентификује основне прилагођености спољашње грађе живих бића на услове животне 

средине, укључујући и разлике између биљне и животињске ћелије.  

4 –познаје основну грађу органа биљака , животиња и човека и објасни њихову улогу, као 

и улоге неких органела у ћелији.  

5 –разуме положај органа биљака, животиња и човека и повезује их са њиховом улогом у 

организму.  

-уме да осмисли једноставан протокол прикупљања података и формулар за упис 

резултата.  

 

2. Живот у екосистему  

2 –препознаје основне еколошке појмове (животна средина, станиште, животна заједница), 

препознаје утицаје појединих неживих и живих фактора на организме и популације.  

3 – зна да објасни разлике између еколошких појмова: животна средина, станиште, 

популација, биоценоза и типове еколошких фактора  

4 – разуме разноврсност односа организама у популацији и биоценози, као и утицаје 

еколошких фактора на њих.  

5 – разуме утицај човека на биосферу, илуструје примерима деловање људи на животну 

средину и процењује последице таквих дејстава, као и његов утицај на односе организама 

у популацији и биоценози.  

 

3. Наслеђивање и еволуција  

2 –разуме да јединка једне врсте даје потомке исте врсте, да објасни појам наслеђивања, 

зна основне појмове о процесима размножавања, зна да свака ћелија у организму садржи 

генетички материјал, зна како делују гени и да се стечене особине не наслеђују.  

3 –разуме основне разлике између полног и бесполног размножавања, разуме механизам 

настанка зигота, разуме зашто потомци личе на родитеље и њихове претке, али нису 

идентични са њима, као и разлике између полних и телесних ћелија.  

4 –зна да на развиће организама поред генетичког материјала утиче и средина, прикупља 

податке о варијабилности организама унутар једне врсте, табеларно и графички их 

представља и изводи једноставне закључке.  

5– разуме како настају нове врсте, уме да објасни и наводи примере за варијабилност, и 

објасни значај природне и вештачке селекције.  



4. Порекло и разноврсност живог света  

2- уме да наведе карактеристике живих бића, разликује живу и неживу природу, препознаје 

основни лабораторијски прибор, зна да користи лупу, црта и пише  

- зна да су најситнија жива бића изграђена од једне ћелије, зна да је ћелија најмања 

јединица грађе свих вишећелијских организама, зна основне делове ћелије.  

-зна основне карактеристике грађе биљака, животиња и човека, познаје основну 

организацују органа у којима се одвијају животни процеси и да објасни појам еволуције.  

3 –примењује критеријуме за разликовање живог од неживог, разуме значај експеримента.  

-разуме да постоје одређене разлике у грађи ћелија у зависности од функције коју обављају 

у вишећелијском организму, зна улогу појединих делова ћелије, разуме разлику између 

биљне и животињске ћелије, разуме нивое организације јединке ( зна да се ћелије групишу 

у ткива, да ткива изграђују органе ...), да објасни појам варијабилности у оквиру врсте.  

-разуме да је за живот потребна енергија коју организми обезбеђују исхраном, разуме да су 

поједини процеси заједнички за сва жива бића (дисање, растење, размножавање ...), разуме 

да у процесу фотосинтезе биљке производе храну.  

4 –разуме везу биологије и примењених биолошких наука (медицине, ветерине, фармације 

...).  

-Објасни појам еволуције и основне факторе који доводе до ње.  

-разуме да и у биљној и у животињској ћелији сложене материје могу да се разграђују при 

чему се ослобађа енергија и да се тај процес зове дисање.  

5 –показује веће интересовање, поставља питања, наводи своје примере, уопштава, 

примењује методе за упознавање природе.  

-примењује критеријуме за разликовање живог од неживог у граничним случајевима ( нпр. 

делови организма, плодови)  

 

5. Човек и здравље  

2 –познаје основне хигијенске мере и разуме зашто су потребне, познаје основне принципе 

здраве исхране, зна основне изазиваче болести и како неповољно утичу на укупан квалитет 

живота и зна коме може да се обрати за помоћ ( институцијама и стручњацима).  

3 –разуме значај и зна основне принципе правилног комбиновања животних намирница, 

зна и разуме какав значај за здравље имају умерена физичка активност и поштовање 

биолошких ритмова ( сна, одмора).  

4 –идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени 

сопствене животне навике и избегава ризична понашања.  

5 – познаје узроке и физиолошке последице заразних болести, познаје главне компоненте 

намирница и њихову хранљиву вредност. 

 

Критеријум за оцену је десно од броја оцене (испод области) 
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