
           У ШЕСТОМ разреду из географије.,ученик има два усмена и два писмена одговора 
у току једног полугодишта . 

Скала за вредновање теста: 

0-29%-недовољан 

30-49%-довољан 

50-69%-добар 

70-85%-врло добар 

86-100 %-одличан. 

 

Одличан (5) добија ученик који у потпуности показује способност трансформације знања 
и примене у новим ситуацијама, лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe, самостално 
изводи закључке који се заснивају на подацима, решава проблеме на нивоу стваралачког 
мишљења и у потпуности критички рaсуђуje, показује висок степен сарадње са осталим 
члановима групе и изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и 
ангажовања.   

 - област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: доноси закључке о просторним (топографским) и 
каузалним везама географских чињеница - објеката, појава, процеса и односа на основу 
анализе географске карте.                                                                                                                                                           
- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА: објашњава утицај природних и друштвених 
фактора на развој и размештај становништва и насеља,  објашњава утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности, вреднују 
алтернативе за одрживи развој усвојој локалној средини, Србији, Европи и свету, 
представња процесе који судовели до формирања савремене политичко-географске карте 
света                                                                                                                                                  
- област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА: објашњава географске везе (просторне и 
каузалне, директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да 
издвоји географске регије.   

Врло добар (4) добија ученик који у  великој мери показује способност примене знања и 
лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe, самостално изводи закључке који се заснивају на 
подацима, решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења, показује велику 
самосталност и висок степен активности и ангажовања,у великој мери сарађује са осталим 
члановима групе и у знатној мери критички рaсуђуje. 

- област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: разуме просторне (топографске) и каузалне везе 
географских чињеница - објеката, појава, процеса и углавном самостално доноси закњучке 
о  њиховом односу на основу анализе географске карте.                                                                                                                         
- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА:  описује  утицај природних и друштвених 
фактора на развој и размештај становништва и насеља,  познаје утицај природних и 
друштвених фактора на развој и размештај привреде и привредних делатности, разуме 



алтернативе за одрживи развој усвојој локалној средини, Србији, Европи и свету, описује 
процесе који судовели до формирања савремене политичко-географске карте света, 
углавном се самостално сналази на географској карти.                                                                                                                               
- област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА:  познаје географске везе (просторне и 
каузалне, директне индиректне) и законитости (опште и посебне) у Европи и уме да 
издвоји географске регије, илуструје уз помоћ карте најважније географске објекте, појаве 
ипроцесе на простору Европе.                                                                                                                                                                                               

Добар (3) добија ученик који у довољној мери показује способност употребе информација 
у новим ситуацијама, у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe, већим делом 
самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално 
решава поједине проблеме, у довољној мери критички рaсуђуje, показује делимични 
степен активности и ангажовања и у довољној мери сарађује са осталим члановима групе. 

- област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: одређује стране света у простору и на географској 
карти, одређује положај места и тачака на географској карти, препознаје и објашњава 
географске чињенице - објекте, појаве, процесе и односе који су представљени моделом, 
сликом, графиком, табелом и схемом, приказује понуђене географске податке: на немој 
карти, картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим геометријским 
знацима, симболичким знацима ...), графиком, табелом и шемом.                                                                            
- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА: разликује и објашњава кретање становништва 
(природно и механичко) и структуре становништва, именује међународне организације у 
свету (EU, UNICEF, UN, UNESCO, FAO, Црвени крст)                                                                                            
- област РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА:  описује природне и друштвене одлике 
Европског континената и наводи његове географске регије.     

 Довољан (2) добија ученик који препознаје њихове основне одлике  знања која је 
остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену, у мањој мери лoгички 
пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који 
се заснивају на подацима, понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној 
мери критички рaсуђуje, показује мањи степен активности и ангажовања. 

- област ГЕОГРАФСКЕ ВЕШТИНЕ: разуме појам оријентације и наводи начине 
оријентисања, наводи и описује начине представљања Земљине површине (глоб и 
географска карта), препознаје и чита географске и допунске елементе карте.                                                                     
- област ДРУШТВЕНА ГЕОГРАФИЈА:  познаје основне појмове о становништву и 
насељима и уочава њихов просторни распоред, дефинише појам привреде и препознаје 
привредне делатности и привредне гране                                                                                                                    
- област РЕГИОНАЛНА  ГЕОГРАФИЈА:   препознаје основне природне и друштвене 
одлике Континента Европа.                                                   

Недовољан (1) добија ученик који нема познавање основних појмова из картографије, 
области друштвене географије и регионалне географије (Европа). Знања која је остварио 
нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене, не 
изводи закључке који се заснивају на подацима, критички не рaсуђуje, не показује жењу за 
напредовањем ангажовањем као   ни интересовање за учешће у активностима днује 



континуирано током наставног процеса. Елементи формативног оцењивања чине (по 
правилу у педагошкој евиденцији): усмени одговори, писмене провере до петнаест 
минута, ангажовање, степен развијености ученичке компетенције, активност на часу, 
успешност у групном раду, практичан рад, излагања и представљања изложби радова, пп 
презентација, резултата истраживања, плаката/паноа, модела, цртежа, графикона, табела, 
постера, збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са 
програмом географије, домаћи задаци, однос према раду, писање есеја, учешћа у дебати и 
дискусији, сарадња у тиму, комуникација у тиму, показивање иницијативе, 
заинтересованост,...као и учешће на општинском, окружном или републичком такмичењу 
и учешће на националним и међународним такмичењима.  

 Практични рад, пројекат је индивидуални или групни облик рада на одређену тему. Рад у 
групи  подразумева тимски рад ученика, ангажованост, размену, повезивање и примену 
идеја а има за циљ: самостално прикупљање и критички одабир информација; решавање 
проблема; доношење одлука; планирање и поштовање рокова; самостално учење; рад у 
групи; сарадња; критички однос према властитом и туђем раду. Наставник јасно 
дефинише и упознаје ученике са елементима за вредновање пројекта, групног рада и 
индивидуалног рада у оквиру групе. 

Рад на пројекту оцењује се кроз вредновање активности и ангажовања током рада на 
пројекту, знања које је ученик стекао и применио у раду, продукт пројекта и излагање 
резултата рада.  

 Прати се његово залагање, труд, постигнуће, напредак, активно учествовање пре 
заокруживања формативне оцене у сумативну. Наставник повремено прегледа ученичке 
радове, школску (радну) свеску (садржај свеске, уредност, цртеже, додатне текстове) . 

                                                                                     Предметни наставник: 

                                                                               Оливера Свитић 

                                                                            ОШ „20.октобар“-Сивац 

 


