
 

OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIJI  OCJENJIVANJA  

U TREĆEM RAZREDU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     Biserka Pokos 3.razred 

  



HRVATSKI JEZIK 

MJERILA  
Elementi  

ODLIČAN  

(5)  
VRLO DOBAR  

(4)  
DOBAR  

(3)  
DOVOLJAN  

(2)  
NEDOVOLJAN  

(1)  

 jezik  Jezični sadržaji su u 

potpunosti usvojeni i 

primjenjuju se  
prikladno i ispravno u 

jezičnom izražavanju.  

Aktivno i brzo rješava 

jezične postavke.  

Lako usvaja jezične 

sadržaje i primjenjuje u 

jezičnom  
izražavanju. Aktivno 

otkriva pojedine jezične 

značajke.  

Jezične sadržaje usvaja 

i primjenjuje s  
manjim pogreškama u 

pisanom  
izražavanju. Traži 

učiteljsku podršku.  

Djelomice usvaja 

jezične sadržaje uz  
stalnu učiteljsku  

pomoć, puno  
ponavljanja i dodatnih 

uputa.  

Jezični sadržaji nisu 

usvojeni. Ne  
primjenjuje jezična  

znanja niti uz pomoć 

učitelja/učiteljice.  

književnost  Brzo i precizno usvaja 

književno-teorijske 

pojmove. Točno i  

samostalno analizira i 

prosuđuje  
interpretirana književna 

djela. Izvrsno povezuje 

stečena znanja i 

primjenjuje na novim 

tekstovima. Aktivno 

sudjeluje u 

interpretaciji novih 

tekstova. 

Umjereno brzo i 

precizno usvaja  

književno-teorijsko 

nazivlje. Točno i  
samostalno analizira i 

prosuđuje  

interpretirana književna 

djela.  

Uz manju učiteljsku 

pomoć usvaja znanja iz 

književno-teorijskog  

nazivlja. Sudjeluje u  

analizi i prosudbi  
interpretiranih  

književnih djela ali ne 

uvijek i točno.  

Teško usvaja 

književno-teorijsko  

nazivlje, potrebna je 

stalna učiteljska  
pomoć. Povremeno 

sudjeluje u analizi i 

prosudbi  
interpretiranih 

književnih djela.  

Književno-teorijska 

znanja nisu usvojena 

niti se mogu  
primijeniti niti uz  

učiteljsku pomoć. Ne  
sudjeluje u analizi i 

prosudbi  

interpretiranih  

književnih djela  

budući nema potrebno 

znanje.  

lektira  Pokazuje izuzetan 

interes za lektiru.  
Rado i mnogo čita. 

Samostalno izabire 

naslove. Pravilno, 

redovito i uredno vodi 

bilješke. koje su 

jezično, stilski i 

sadržajno točne i 

bogate. Izrazito  
aktivno sudjeluje u  
interpretaciji lektirnih 

djela. 

Redovito čita lektiru. 

Bilješke vodi redovito i 

uredno, stilski i  
sadržajno točno te 

jezično ispravno i 

bogato. Aktivno 

sudjeluje u  
interpretaciji lektirnih 

djela.   

Redovito čita lektiru.  
Bilješke su djelomično 

uredne te sadržajno i  
stilski nepotpune. Ne  
poštuje uvijek zadane 

jezične norme. 

Sudjeluje u 

interpretaciji lektirnih 

djela uz manju pomoć  

Lektiru čita neredovito. 

Bilješke  
vodi površno, stilski i  

sadržajno nedorečeno, 

većinom neuredno. 

Treba jači poticaj za 

čitanje lektire. 

Ne čita lektiru i ne vodi 

bilješke. Ne sudjeluje u  
interpretaciji lektirnih 

djela.  



 

usmeno jezično 

izražavanje i 

stvaranje  

Izražava se logično, 

jezgrovito i slikovito.  
Lako komunicira uz 

stalnu preciznu uporabu  
pravogovornih normi.  
Ima vrlo bogat rječnik. 

Izražava se slikovito i 

maštovito. Samostalno 

priča, prepričava i 

opisuje.  

Izražava se logično i 

jezgrovito.  
Komunicira 

primjenjujući  
pravogovorne jezične 

norme. Bogatog je 

rječnika. Čita tečno. 

Rado sudjeluje u 

raspravama.  

Izraz nije uvijek logičan 

i jezgrovit. Ponekad 

griješi u izgovoru 

glasova. Korektnog je 

rječnika. Teže razumije 

pročitani tekst.  

Često griješi u izgovoru 

glasova Komunikacija 

češće ne teče lako.  

Vrlo oskudan rječnik. 

Koristi poštapalice. Čita 

bez razumijevanja.  

Teško se izražava. Niti 

uz učiteljsku pomoć ne 

postiže poželjnu 

komunikaciju. Ne 

sudjeluje u govornim 

vježbama.  

pisano jezično  
izražavanje i 

stvaranje  

Izražava se sadržajno, 

točno i izrazito lijepo.  
Primjenjuje stečena 

znanja iz gramatike i 

pravopisa. Ima razvijen  
kritički odnos prema 

osobnom i tuđem  
pisanom izrazu. Piše 

brzo, pregledno i 

izrazito uredno.  

Sadržajno se točno 

izražava primjenjujući 

pravopisne i  

gramatičke norme  
primjerene toj dobi. Piše 

brzo, pregledno i 

uredno.  

Obraća pozornost na 

sadržaj ali griješi u  
području pravopisa i  

gramatike. Piše sporije, 

ne uvijek pregledno i 

uredno.  

Izražava se uz učiteljsku 

pomoć s  
čestim pravopisnim  

pogreškama. Piše  
vrlo sporo, uglavnom 

nepregledno i neuredno.  

Izražava se 

neprimjereno dobi.  
Niti uz učiteljsku 

pomoć ne primjenjuje 

pravila pravopisa i  
slovnice. Ima izrazite 

poteškoće u  
preglednosti i  

urednosti te brzini 

pisanja.  

medijska kultura  Vrlo je izrazitih 

sposobnosti za  
komunikaciju s 

medijima. Interes i 

znanje su na najvišoj 

razini. Izrazito  
aktivno sudjeluje u 

interpretaciji. 
  

Vrlo je razvijenih 

sposobnosti i interesa.  
Aktivno sudjeluje u 

interpretaciji. Povezuje 

sadržaje unutar medijske 

kulture.  

Teže usvaja pojmove 

vezane uz  
komunikaciju s 

medijima. Sudjeluje u 

interpretaciji uz 

učiteljski poticaj. 
  

Interes je povremen i 

slabo izražen, a u  
interpretaciji sudjeluje 

uz učiteljsku pomoć.  

Znanje je nedovoljno, 

ne pokazuje interes.  
Nisu usvojeni ključni 

pojmovi.  

domaći uradak  Redovito i uredno piše 

domaći uradak uz 

kreativno  

primjenjivanje stečenih 

znanja.  

Redovito i uredno piše 

domaći uradak uz 

primjenjivanje stečenih 

znanja.  

Uglavnom redovito ali 

i katkad površno piše 

domaći uradak.  

Češće zaboravi napisati 

domaći uradak koji je 

najčešće površan.  

Uglavnom zaboravlja 

napisati domaći 

uradak. Često 

zaboravlja bilježnicu.   

 



čitanje  Interes je vrlo razvijen. 

Čita točno i tečno, 

primjerno  
glasno, s naglašenom 

sklonošću prema 

interpretativnom  
čitanju. U brzini i 

razumijevanju  
pročitanog je iznad 

prosjeka.  

Interes je razvijen. Čita 

točno, tečno i glasno. 

Brzina i  
razumijevanje  

pročitanog su malo 

iznad prosjeka.  

Čita točno sa slabijim 

interesom. Prosječne je 

brzine i  
razumijevanja 

pročitanog.  

Čita s pogreškama.  
Ne pokazuje poseban 

interes. Brzina i  
razumijevanje  
pročitanog su ispod 

prosjeka.  

Čita sporo s velikim i 

čestim pogreškama.  
Interes se ne javlja niti 

uz poticaj. Ne razumije 

pročitano.  

zalaganje  Izrazito aktivan u svim 

područjima. Potiče 

ostale na rad svojim 

primjerom.  

Aktivan/aktivna i rado 

sudjeluje u radu u svim 

područjima.  

Povremeno traži 

učiteljsku pomoć u radu.  

Uglavnom ovisi o 

učiteljskoj ili  
učeničkoj pomoći na 

satu.  

Nesamostalno i 

nedovoljno  
zainteresirano  
izvršava zadano. 

Stalno traži pomoć i 

poticaj u radu.  

 

*Pisane provjere znanja:  

  0 – 49 % nedovoljan (1) 

50 –  62%    dovoljan (2) 

63 –  75 %   dobar (3) 

76 –  89 %   vrlo dobar (4) 

90 – 100%    odličan (4) 

 

 

 

  



MATEMATIKA 
 

MJERILA  
Elementi  

ODLIČAN  

(5)  
VRLO DOBAR  

(4)  
DOBAR  

(3)  
DOVOLJAN  

(2)  
NEDOVOLJAN  

(1)  

usmeno provjeravanje 

usvojenosti, 
razumijevanja i 

primjene 

programskih 

sadržaja 

Točno, brzo i 

samostalno rješava  
sve zadatke. Izrazito 

točno, temeljito i  

logički povezuje i 

obrazlaže  
matematičke pojmove i 

zakonitosti. Lako i brzo 

usvaja nova 

matematička znanja.  

Točno, umjereno brzo i 

samostalno rješava  
zadatke. Poznaje 

matematičke  

pojmove. Uočava, 

primjenjuje i obrazlaže  
matematičke  

zakonitosti. Bez većih 

poteškoća usvaja  
nova matematička 

znanja.  

Zadatke rješava polako, 

samostalno i uglavnom 

točno. Matematičke 

zakonitosti poznaje ali 

ih djelomice obrazlaže i  

primjenjuje. Sporije 

usvaja nova  

matematička znanja.  

Zadatke rješava polako, 

nesigurno i treba  
pomoć  učiteljice.  

Obrazlaže nepotpuno, 

površno i s  
pogreškama. Površno 

poznaje matematičke  
pojmove i zakonitosti, a 

logički ih ne  
povezuje. Vrlo teško 

usvaja nova  

matematička znanja.  

Nije u stanju riješiti 

zadatke niti uz  

učiteljsku pomoć. 

Obrazlaže nesuvislo i  

bez razumijevanja. Ne 

poznaje i ne  
primjenjuje osnovne 

matematičke  
zakonitosti i pojmove.  
Izrazito teško usvaja 

nova matematička 

znanja.  

pisano provjeravanje 

usvojenosti, 
razumijevanja i 

primjene 

programskih 

sadržaja 

 

90-100% 
 

 

77-89% 
 

 

64-76% 
 

 

51-63% 
 

 

0-50% 
 

domaći uradak  Redovito, točno i 

uredno rješava. Sve 

riješeno obrazlaže s 

razumijevanjem. Često 

traži dodatne zadatke 

koje  i sam izabire ili 

napiše. 

Redovito, točno i uredno 

rješava.  
Ponekad netočno 

obrazloži riješeno. Rjeđe 

pokazuje interes za 

dodatne zadatke. 

Redovito ali ne i točno 

te uredno  
rješava. Ne snalazi se u 

obrazlaganju riješenog.  

Neredovito, netočno i 

neuredno rješava. Često 

traži pomoć u 

obrazlaganju riješenog.  

Izrazito neredovito, 

netočno i neuredno  
rješava. Nije u stanju 

obrazložiti riješeno.  

 



zalaganje  Pokazuje vrlo izrazit 

interes u svim  

oblicima i fazama  
nastavnog sata.  
Izrazito  
aktivno sudjeluje na 

satu. Matematičke 

pojmove i zakonitosti 

obrazlaže točno i s  
razumijevanjem. U radu 

pokazuje  
redovitost, upornost i 

samostalnost. Redovito 

traži dodatne zadatke.  

Pokazuje interes za 

sadržaje predviđene 

planom i programom. U 

radu je samostalan ali 

katkad zbog  
nesigurnosti netočno  

obrazlaže matematičke 

pojmove i zakonitosti. 

Ponekad traži dodatne 

zadatke.  

Pokazuje interes za 

pojedine, lakše  

sadržaje. U radu 

ponekad traži  pomoć.  
Javlja se uglavnom za 

rješavanje lakših  
zadataka. Ne snalazi  

se u obrazlaganju 

matematičkih  
pojmova i zakonitosti.  

Stalno traži  poticaj i 

potvrdu za rad. Redovito 

traži pomoć i rijetko se  
javlja. Matematičke  
sadržaje ne obrazlaže jer 

teže razumije. Teško 

usvaja nova znanja pa je 

potreban individualni 

pristup.  

Ne poznaje 

matematičke sadržaje 

niti pokazuje za njih  
interes. Izrazito teško 

usvaja matematička 

znanja.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PRIRODA I DRUŠTVO 
 

MJERILA 
Elementi 

ODLIČAN  

(5)  
VRLO DOBAR  

(4)  
DOBAR  

(3)  
DOVOLJAN  

(2)  
NEDOVOLJAN  

(1)  

usmeno provjeravanje 

usvojenosti, 
razumijevanja i 

primjene 

programskih 

sadržaja 

Uspješno i u potpunosti 

usvaja  

obrađene sadržaje. 

Razumije ih, 

samostalno obrazlaže, 

uspoređuje i  
potkrepljuje osobnim 

iskustvom.  

Usvaja sadržaje bez 

posebnog napora.  
Većinu sadržaja 

samostalno obrazlaže, 

uspoređuje i  
potkrepljuje osobnim 

iskustvom.  

Savladava nastavne 

sadržaje. Uzročne  
odnose u sadržajima  

obrazlaže uz manju 

asistenciju učiteljice.  

Nastavni sadržaji su 

djelomice usvojeni.  
Obrazlaže usvojena 

znanja uz dodatna 

pitanja i pomoć 

učiteljice.  

Nastavni sadržaji nisu 

usvojeni. Učenik nije 

usvojio ni minimalan 

postotak ključnih 

pojmova. 
  

pisano provjeravanje 

usvojenosti, 
razumijevanja i 

primjene 

programskih sadržaja 

 

90-100% 

 

77-89% 

 

64-76% 

 

51-63% 

 

0-50% 

praktični rad Izvodi samostalno, 

precizno i spretno.  
Zna objasniti postupak i 

uzrok.  

Izvodi samostalno, 

precizno i spretno. Teže 

objašnjava postupak i 

uzrok.  

Izvodi uz naputak 

učiteljice.  

Nesistematičan/ 

nesistematična.  

Izvodi samo neke 

praktične radove i traži 

pomoć učiteljice.  

Ne izvodi niti uz 

dodatnu motivaciju i 

poticaj.  

zalaganje Aktivno i 

konstruktivno,  
motivirano sudjeluje na 

satu.  

Aktivno sudjeluje na 

satu.  
Povremeno aktivno 

sudjeluje na satu.  
Potreban je poticaj i 

dodatna motivacija za 

sudjelovanje na satu.  

Nerado sudjeluje u 

svim aktivnostima na 

satu. Često ometa 

ostale u radu.  

 

 

 

 

 

 

 

  



GLAZBENA KULTURA  

MJERILA  
Elementi  

ODLIČAN  

(5)  
VRLO DOBAR  

(4)  
DOBAR  

(3)  
DOVOLJAN  

(2)  

pjevanje Lako i brzo usvaja pjesme u 

cijelosti. Pjeva točno i 

izražajno, tonski čisto i ritmički 

sigurno.  

Usvaja pjesme u cijelosti. 

Pjeva točno no ne i izražajno,  
tonski čisto i ritmički sigurno.  

Teže pamti pjesme u cijelosti. 

Odstupa od  
ritmičke i melodijske točnosti.  

Zna otpjevati neke dijelove 

pjesme. Pjeva ritmički i 

melodijski nesigurno.  

sviranje Samostalno, sigurno i točno 

svira ritam i mjeru pjesme. 

Poznaje dječja glazbala.  

Samostalno može odsvirati 

ritam i mjeru pjesme. Poznaje 

dječja glazbala.  

Može ponoviti ritam i mjeru 

pjesme , traži pomoć  

učiteljice.  

Teže prepoznaje dječja 

glazbala.  

Ne može ponoviti ritam i mjeru 

pjesme niti uz pomoć  

učiteljice.  

Vrlo teško prepoznaje dječja 

glazbala.  

slušanje Pozorno i rado sluša glazbu te 

prepoznaje odslušane skladbe. 

Lako i točno prepoznaje 

glazbene pojmove i elemente 

slušanog.  

Prepoznaje odslušane skladbe 

i glazbene pojmove. Određuje 

elemente slušanog.  

Slabije uočava glazbene 

pojmove i elemente slušanog. 

Teže prepoznaje odslušane 

skladbe.  

Nije pozoran/pozorna kod 

slušanja. Ne uočava glazbene  
pojmove i elemente slušanog. 

Ne prepoznaje odslušane 

skladbe.  

glazbena 

kreativnost 

(stvaralaštvo) 

Samostalno i rado improvizira 

pokretima tijela, izmišljanjem 

teksta i stvaranjem ritamske 

pratnje. Izmišlja male ritamske 

cjeline. 

Izmišlja jednostavniji ritamski 

uzorak sviranjem ili pokretom. 

Stvara jednostavnije ritamske 

cjeline. 

Improvizira pokretima tijela, 

traži pomoć za kucanje ritma. 
 

Sudjeluje samo uz poticaj.  

zalaganje Rado i aktivno sudjeluje u svim 

glazbenim aktivnostima te time  
potiče i druge na veću 

aktivnost.  

Povremeno vrlo aktivno 

sudjeluje na nastavi i ima 

interes za glazbene  aktivnosti.  

Povremeno, aktivno, sudjeluje 

u glazbenim aktivnostima.  
Treba  stalan poticaj za 

aktivnost i samostalno  
izražavanje u glazbenim 

aktivnostima.  

 

  



TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 

MJERILA  

Elementi  

ODLIČAN  

(5)  

VRLO DOBAR  

(4)  

DOBAR  

(3)  

DOVOLJAN  

(2)  

motorička znanja  Učenik pravilno i bez greške 

izvodi programom predviđene 

sadržaje: hodanje, trčanje, 

skakanje, bacanje i hvatanje, 

penjanje, puzanje, provlačenje, 

dizanje, nošenje, kotrljanje, 

kolutanje, višenje i upiranje, 

plesne strukture, igru.  

Programom predviđene 

sadržaje izvodi pravilno uz 

nebitna odstupanja od 

idealnog gibanja.   

Izvodi pravilno pojedine 

dijelove  
gibanja, a kod ostalih bitno 

odstupa od  

idealnog. Pogreške su bitne i 

uočljive.  

Programom predviđene 

sadržaje izvodi uz grube, 

nekoordinirane  
kretnje koje bitno odstupaju 

od  

  željenog.  

motorička 

dostignuća  

Postiže vrlo visoke rezultate 

tijekom izvođenja pojedinih 

elemenata. Motoričko gibanje 

izvodi pravilno i povezano,s 

lakoćom.   

Ostvaruje vrlo dobre rezultate. 

Dostignuća su izrazita uz 

slabije izražen ali  

kontinuirani napredak.  

Prosječno razvijena uz 

slabije izražen kontinuirani 

napredak.  

Slabo razvijena uz spor 

napredak.  

funkcionalne  

sposobnosti (utvrđuje 

se učenikov osobni 

napredak ovisno o 

početnom stanju) 

Izrazito razvijene uz kontinuirani 

napredak.  

Razvijene uz kontinuirani 

napredak.  

Prosječno razvijene uz ne 

izrazit ali kontinuirani 

napredak.  

Slabo razvijene uz spor 

napredak.  

zalaganje  Izrazito aktivan/aktivna.  

Uporan/uporna u radu. Poštuje 

pravila igre. Visoko  

razvijenih higijenskih navika.  

Zadovoljavajuće 

aktivan/aktivna.  

Poštuje pravila igre.  

Razvijenih higijenskih navika.  

Povremena  

aktivan/aktivna.  

Poštuje pravila igre.  

Dijete treba poticati na 

usvajanje higijenskih navika.  

Dijete traži stalan poticaj. 

Većinom ne poštuje pravila 

igre.  

Nerazvijenih higijenskih 

navika.  

 

 

 


