
Kriterijumi brojčanog ocenjivanja Aktiva ekonomista 

 

Kriterijum je objektivna mera na osnovu koje se procenjuje uspešnost učenika u ostvarivanju 
obrazovnih ishoda i razvijanju kompetencija. Kriterijumi su definisani tako da uključuju i elemente 
opštih i međupredmetnih kompetencija i usaglašavaju se sa ishodima predmeta i modula.  

 

Ocenu odličan (5) dobija učenik koji je u stanju da:  

1) primenjuje znanja, uključujući i metodološka, u složenim i nepoznatim situacijama; 
samostalno i na kreativan način objašnjava i kritički razmatra složene sadržinske celine i 
informacije; procenjuje vrednost teorija, ideja i stavova;  

2) bira, povezuje i vrednuje različite vrste i izvore podataka;  

3) formuliše pretpostavke, proverava ih i argumentuje rešenja, stavove i odluke;  

4) rešava probleme koji imaju i više rešenja, vrednuje i obrazlaže rešenja i primenjene postupke;  

5) izražava se na različite načine (usmeno, pisano, grafički, praktično, likovno i dr.), uključujući i 
korišćenje informacionih tehnologija i prilagođava komunikaciju i način prezentacije različitim 
kontekstima;  

6) vlada motoričkim veštinama koje zahtevaju složenije sklopove pokreta, brzinu i visok stepen 
koordinacije; vlada motoričkim veštinama tako što kombinuje, reorganizuje sklopove pokreta i 
prilagođava ih specifičnim zahtevima i situacijama tako da dela efikasno;  

7) samostalno izvršava složene radne zadatke poštujući standardizovanu proceduru, zahteve 
bezbednosti i očuvanja okoline, pokazuje inicijativu i prilagođava izvođenje, način rada i sredstva 
novim situacijama;  

8) doprinosi grupnom radu produkcijom ideja, inicira i organizuje podelu uloga i zadataka; 
uvažava mišljenja drugih članova grupe i pomaže im u realizaciji njihovih zadataka, posebno u 
situaciji "zastoja" u grupnom radu; fokusiran je na zajednički cilj grupnog rada i preuzima 
odgovornost za realizaciju produkata u zadatom vremenskom okviru;  

9) utvrđuje prioritete i rizike i na osnovu toga planira i organizuje kratkoročne i dugoročne 
aktivnosti i određuje potrebno vreme i resurse;  

10) kontinuirano pokazuje zainteresovanost i odgovornost prema sopstvenom procesu učenja, 
uvažava preporuke za napredovanje i realizuje ih.  

 

Ocenu vrlo dobar (4) dobija učenik koji je u stanju da:  



1) logički organizuje i samostalno tumači složene sadržinske celine i informacije;  

2) povezuje sadržaje i koncepte iz različitih oblasti sa situacijama iz života;  

3) poredi i razvrstava različite vrste podataka prema više kriterijuma istovremeno;  

4) zauzima stavove na osnovu sopstvenih tumačenja i argumenata;  

5) ume da analizira problem, izvrši izbor odgovarajuće procedure i postupaka u rešavanju novih 
problemskih situacija;  

6) izražava se na različite načine (usmeno, pisano, grafički, praktično, likovno i dr.), uključujući i 
korišćenje informacionih tehnologija i prilagođava komunikaciju zadatim kontekstima;  

7) vlada motoričkim veštinama koje zahtevaju složenije sklopove pokreta, brzinu i visok stepen 
koordinacije;  

8) samostalno izvršava složene radne zadatke prema standardizovanoj proceduri, bira pribor i 
alate u skladu sa zadatkom i zahtevima bezbednosti i očuvanja zdravlja i okoline;  

9) planira dinamiku rada, organizuje aktivnosti u grupi, realizuje sopstvene zadatke imajući na 
umu planirane zajedničke produkte grupnog rada;  

10) planira i organizuje kratkoročne i dugoročne aktivnosti, utvrđuje prioritete i određuje potrebno 
vreme i resurse;  

11) kontinuirano pokazuje zainteresovanost za sopstveni proces učenja, uvažava preporuke za 
napredovanje i uglavnom ih realizuje.  

  

Ocenu dobar (3) dobija učenik koji je u stanju da:  

1) razume i samostalno objašnjava osnovne pojmove i veze između njih;  

2) razvrstava različite vrste podataka u osnovne kategorije prema zadatom kriterijumu;  

3) ume da formuliše svoje stavove, procene i odluke i objasni način kako je došao do njih;  

4) bira i primenjuje odgovarajuće postupke i procedure u rešavanju problemskih situacija u 
poznatom kontekstu;  

5) ume jasno da iskaže određeni sadržaj u skladu sa zahtevom i na odgovarajući način 
(usmeno, pismeno, grafički, praktično, likovno i dr.), uključujući korišćenje informacionih 
tehnologija;  

6) izvodi osnovne motoričke veštinama ugledajući se na model (uz demonstraciju);  



7) samostalno izvršava rutinske radne zadatke prema standardizovanoj proceduri, koristeći 
pribor i alate u skladu sa zahtevima bezbednosti i očuvanja zdravlja i okoline;  

8) izvršava dodeljene zadatke u skladu s ciljevima, očekivanim produktima i planiranom 
dinamikom rada u grupi; uvažava članove tima i različitost ideja;  

9) planira i organizuje kratkoročne aktivnosti i određuje potrebno vreme i resurse;  

10) pokazuje zainteresovanost za sopstveni proces učenja, uvažava preporuke za napredovanje 
i delimično ih realizuje.  

 

Ocenu dovoljan (2) dobija učenik koji je u stanju da:  

1) poznaje i razume ključne pojmove i informacije i povezuje ih na osnovu zadatog kriterijuma;  

2) usvojio je odgovarajuću terminologiju;  

3) zaključuje direktno na osnovu poređenja i analogije sa konkretnim primerom;  

4) sposoban je da se opredeli i iskaže stav;  

5) primenjuje odgovarajuće postupke i procedure u rešavanju jednostavnih problemskih situacija 
u poznatom kontekstu;  

6) ume jasno da iskaže pojedinosti u okviru određenog sadržaja, držeći se osnovnog zahteva i 
na odgovarajući način (usmeno, pismeno, grafički, praktično, likovno i dr.), uključujući i 
korišćenje informacionih tehnologija;  

7) vlada osnovnim motoričkim veštinama i realizuje ih uz podršku;  

8) uz instrukcije izvršava rutinske radne zadatke prema standardizovanoj proceduri, koristeći 
pribor i alate u skladu sa zahtevima bezbednosti i očuvanja zdravlja i okoline;  

9) izvršava dodeljene zadatke isključivo na zahtev i uz podršku ostalih članova grupe; uvažava 
članove tima i različitost ideja;  

10) planira i organizuje kratkoročne aktivnosti na osnovu zadatih uslova i resursa;  

11) povremeno pokazuje zainteresovanost za sopstveni proces učenja, a preporuke za 
napredovanje realizuje uz stalno praćenje.  

 

Ocenu nedovoljan (1) dobija učenik koji ne ispunjava kriterijume za ocenu dovoljan (2) i ne 
pokazuje zainteresovanost za sopstveni proces učenja, niti napredak.  

 



 

Закључна оцена за успех из предмета не може да буде мања од:  

1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;  

2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;  

3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 2,50 до 3,49;  

4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.  

Закључна оцена за успех из предмета је недовољан (1), ако је аритметичка средина свих 
појединачних оцена мања од 1,50.  

Одељењско веће може да промени предлог закључне оцене предметног наставника 
искључиво уз образложење према критеријумима утврђеним овим правилником.  

Одељењско веће утврђује нову оцену гласањем.  

Утврђена оцена евидентира се у напомени, а у записнику одељењског већа шире се 
образлаже.  

Закључна оцена утврђена на одељењском већу уписује се у дневник рада у предвиђену 
рубрику.  
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