
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja u nastavi povijesti  

  

Ocjenjivanje i vrednovanje usklađeno je s aktualnim Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima 

vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.  

U nastavi  ocjenama od 1-5 vrednuju se sljedeći elementi (brojčanom i opisnom ocjenom).  

 

Usvojenost osnovnih podataka  

- poznavati osnovne činjenice, opisivati prošlost vlastitim riječima, definirati povijesne pojmove i njih 

povezivati s prostorom, utvrditi razlike i sličnosti različitih razdoblja 

- usmeno provjeravanje nekoliko učenika na svakom satu  

- pismene provjere znanja pišu se na kraju svake veće nastavne cjeline prema Vremeniku pismenih provjera 

znanja  

 

Uočavanje uzročno – posljedičnih veza  

- objasniti uzroke i posljedice povijesnih događaja, situacija i promjena, klasificirati uzroke i posljedice, 

analizirati grafičke prikaze, zaključiti na temelju povijesnih izvora, skica, brojčanih podataka, dijagrama, 

fotografija, izraditi grafičke prikaze (dijagrama, postera, prezentacija) 

- usvojenost uočavanja uzročno-posljedičnih veza provjerava se pismenim i usmenim putem 

 

Snalaženje u vremenu i prostoru:  

- razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost, snalaziti se na lenti vremena, interpretirati kronološke tablice, 

svrstati događaje, osobe i promjene kronološkim redom, navesti godine povijesnih događaja i velikih 

povijesnih razdoblja 

- vještina čitanja i interpretiranja povijesne karte, izrada crte vremena i kronoloških tablica 

- provjerava se u sklopu usmene provjere znanja 

- tijekom obrade novih nastavnih sadržaja 

- pismenim putem u sklopu pismene provjere znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAZINE POSTIGNUĆA: 

Ocjena Razina Opis Učenik će 

moći… 

Nedovoljan (1)  Neusvojenost temeljnih pojmova  

- ne odgovara na postavljena pitanja i nije usvojio/la ključne 

pojmove.  

- ne pokazuje volju i želju za stjecanjem povijesnih znanja, 

sposobnosti i vještina  

– ne zna svrstati događaje, osobe i promjene kronološkim 

redom, ne poznaje godine i pojmove, ni uz veliku pomoć 

učitelje ne uočava povijesne sadržaje na povijesnoj karti  

Učenik ne izvršava 

zadatke, ne 

surađuje, ne želi 

govoriti…  

 

Dovoljan (2) Znanje, 

reprodukcija  

 

Mogućnost reprodukcije u izvornom obliku 

- poznavanje najvažnijih činjenica, datuma i povijesnih 

osoba te temeljnih povijesnih pojmova  

- uz znatnu pomoć učitelja na jednostavan način nabraja i 

opisuje povijesne događaje, ponekad ne pokazuje volju i 

želju za stjecanjem povijesnih znanja, sposobnosti i vještina, 

nesamostalno donosi zaključke, teško se snalazi u 

povijesnim izvorima, treba veliku pomoć učitelja u 

uočavanju povijesnih sadržaja na povijesnoj karti kao i u 

lociranju povijesnih činjenica 

 

Prepoznaje 

temeljne pojmove, 

razumije gradivo ali 

ga ne zna 

primijeniti niti 

obrazložiti, uz 

pomoć učitelja 

rješava jednostavne 

zadatke… 

Dobar (3)  Konceptualno 

razumijevanje 

Uočavanje i povezivanje glavnih koncepata opisivanje tijeka 

događaja ili procesa  

- polagano i uglavnom točno odgovara na postavljena 

pitanja, uz pomoć učitelja razumije nastavne sadržaje i 

izvodi zaključke te razumije povijesne pojmove i procese, uz 

pomoć učitelja se snalazi u povijesnim izvorima,  

djelomično točno zna svrstati događaje, osobe i promjene 

kronološkim redom, treba učiteljevu pomoć u uočavanju 

povijesnih sadržaja na povijesnoj karti kao i u lociranju 

povijesnih činjenica 

Definirati, nabrojiti, 

imenovati, poredati, 

opisati temeljne 

pojmove.  

 

Vrlo dobar (4) Primjena  Primjena naučenog načela na novom primjeru  

- sporije ali točno, logično i uglavnom argumentirano 

odgovara na postavljena pitanja uz eventualno postavljanje 

potpitanja, razumije nastavne sadržaje i uspješno primjenjuje 

stečena znanja, uglavnom samostalno izvodi zaključke i 

interpretira događaje, povezuje znanja,  

uspješno analizira i izrađuje crtu vremena/kronološku 

tablicu , kartografske, grafičke i slikovne priloge te 

uglavnom samostalno donosi zaključke,  

- samostalno uočava povijesne sadržaje na povijesnoj karti 

Razumije gradivo i 

zna ga objasniti, 

služi se usvojenim 

znanjem, navodi 

vlastite primjere, 

samostalno rješava 

postavljene zadatke.  

 

Odličan (5) Rješavanje 

problema 

Organiziranje usvojenog znanja i vještina za rješavanje 

problema  

- brzo, točno, opširno, logično i argumentirano odgovara na 

postavljena pitanja, razumije nastavne sadržaje, pokazuje 

veliku samostalnost u izlaganju i opisivanju problema i 

primjera, samostalno, logično tumači i interpretira događaje, 

nadopunjuje i povezuje znanja. 

- samostalno opisuje i analizira uzroke i posljedice 

povijesnih događaja, situacija i promjena, kartografske, 

grafičke i slikovne priloge te samostalno donosi zaključke,  

- točno i precizno zna svrstati događaje, osobe i promjene 

kronološkim redom, samostalno uočava povijesne sadržaje 

na povijesnoj karti. 

Stečeno znanje 

primjenjuje na 

nove, složenije 

primjere, uspješno 

izvršava korelaciju 

sa srodim 

gradivom, 

samostalno rješava 

složenije zadatke, 

služi se dodatnim 

izvorima znanja, 

sposoban je 

prenositi znanje na 

druge.  

 



 

Postotak (%) bodova  Ocjena  

90 - 100  Odličan (5)  

75 - 89  Vrlo dobar (4)  

60 - 74 Dobar (3)  

50 - 59  Dovoljan (2)  

0 - 49  Nedovoljan (1)  

 

 

 

 

 


