
KRITERIJI OCJENJIVANJA GRADIVA JEZIKA

Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz određenog
nastavnog sadržaja, a traju do 10 minuta. Vokalni aspekt i brzina ne utječu na ocjenu iz 
znanja.

Nedovoljan – učenik nije savladao gradivo. Slabog je predznanja. Ne razumije gradivo, ne 
prepoznaje osnovne pojmove vezane za gradivo iz područja jezika.

Dovoljan – učenik poznaje samo neke sadržaje na razini prepoznavanja ili prisjećanja te 
poneki dio primijeni u zadacima. U gradivu se većinom snalazi uz nastavnikovu pomoć.

Dobar – učenik je usvojio sadržaje, ali djelomično primjenjuje. Odgovara uz manju
nastavnikovu pomoć. Učenik slabije razumije neke sadržaje (uzročno-posljedične
veze već ranije usvojenog gradiva). Dio ipak dobro primjenjuje u zadacima.

Vrlo dobar – učenik je usvojio sadržaje i izlaže ih samostalno. Uči s razumijevanjem i 
savjesno usvaja zadano. Aktivno sudjeluje te prepoznaje svoje pogreške i ispravlja ih. 
Naučeno dobro primjenjuje na primjerima.

Odličan – učenik samostalno obrazlaže, primjenjuje, dokazuje i uspoređuje. Samostalno s
lakoćom usvaja i povezuje nove sadržaje s prethodno usvojenim. Na različitim primjerima 
brzo i samostalno pokazuje da razumije.

KRITERIJI OCJENJIVANJA KNJIŽEVNOSTI I LEKTIRE

Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz određenog
nastavnog sadržaja, a traju do 10 minuta. Vokalni aspekt i brzina ne utječu na ocjenu iz 
znanja.

Nedovoljan – učenik nije savladao gradivo. Slabog je predznanja. Ne razumije gradivo, ne 
prepoznaje osnovne teorijske pojmove (razdoblja, termine, stoljeća...).

Dovoljan – učenik poznaje samo neke sadržaje na razini prepoznavanja ili prisjećanja. U 
gradivu se snalazi uz nastavnikovu pomoć. Zna prepoznati i definirati razdoblje i 
predstavnike.

Dobar – učenik je usvojio sadržaje, ali slabije ih/djelomično primjenjuje. Odgovara uz manju
nastavnikovu pomoć. Učenik slabije razumije neke sadržaje (uzročno-posljedične
veze među djelima i uočava uz pomoć nastavnika).

Vrlo dobar – učenik je usvojio sadržaje i izlaže ih samostalno. Uči s razumijevanjem i 
svjesno usvaja zadano. Aktivno sudjeluje te prepoznaje svoje pogreške i ispravlja ih. Naučeno 
primjenjuje na primjerima. Dobro i većinom samostalno uspoređuje razdoblja, sličnosti i 
razlike među njima, nabraja predstavnike i njihova djela, izdvaja osnovne karakteristike djela 
i razdoblja. 

Odličan – učenik samostalno obrazlaže, primjenjuje, dokazuje i uspoređuje Samostalno s
lakoćom usvaja i povezuje nove sadržaje s prethodno usvojenim. Uenik samostalno 
uspoređuje razdoblja u književnosti te dominante primjenjuje na pročitana djela. Ako 
pimjenjuje i teorijske pojmove te uočava uzročno-posljedične veze društvenih događanja i 
umjetnosti.



U izražavanju treba težiti uporabi standardnog hrvatskoga jezika.

KRITERIJI OCJENJIVANJA USMENOG IZRAŽAVANJA

Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz određenog
nastavnog sadržaja, a traju do 10 minuta. Vokalni aspekt i brzina ne utječu na ocjenu iz 
znanja.

Nedovoljan – učenik ne sudjeluje u radu. Slabog je predznanja. Ne razumije gradivo, ne 
prepoznaje osnovne teorijske pojmove.

Dovoljan – učenik poznaje samo neke sadržaje na razini prepoznavanja ili prisjećanja. U 
gradivu se snalazi uz nastavnikovu pomoć. U radu sudjeluje samo ako ga se prozove.

Dobar – učenik je usvojio sadržaje, ali slabije ih/djelomično primjenjuje. Odgovara uz manju
nastavnikovu pomoć. Učenik slabije razumije neke sadržaje (uzročno-posljedične
veze). U rad se povremeno uključuje.

Vrlo dobar – učenik je usvojio sadržaje i izlaže ih samostalno. Uči s razumijevanjem i 
svjesno usvaja zadano. Aktivno sudjeluje te prepoznaje svoje pogreške i ispravlja ih. Naučeno 
primjenjuje na primjerima. Rado sudjeluje u nastavi, postavlja pitanja i donosi konstruktivne 
zaključke.

Odličan – učenik samostalno obrazlaže, primjenjuje, dokazuje i uspoređuje Samostalno s
lakoćom usvaja i povezuje nove sadržaje s prethodno usvojenim. Uvijek sudjeluje, samostalno 
zaključuje, postavlja pitanja s težnjom da sazna više.

U izražavanju treba težiti uporabi standardnog hrvatskoga jezika.

KRITERIJI OCJENJIVANJA PISANIH RADOVA

Školska zadaća je prethodno najavljena i planirana pisana provjera znanja i vještina na zadanu 
temu. Školska se zadaća vrjednuje pa ocjenjuje. Vrjednuju se: ostvarenost teme, kompozicija 
sastavka, ostvarenost žanra, originalnost, povezanost rečenica, bogatstvo rječnika i stila, 
gramatička i pravopisna točnost, čitljivost i urednost, razvidna struktura teksta.

Ostali se pisani radovi mogu vrjednovati kao i školska zadaća. Ukoliko to nije najavljeno
učenicima, vrjednuje se i ocjenjuje prema ovim mjerilima:

Nedovoljan – učenik pokazije neznanje u temeljima jezika i jezičnih pravila. Rječnik je 
siromašan, a riječi se pogrešno koriste. Stil neprimjeren.

Dovoljan – učenik slabo poznaje i primjenjuje jezična pravila. Ima siromašan rječnik. 
Ponekad rabi elemente zavičajnoga govora/mjesnoga ili nekoga drugog idioma. Tekst ima
nerazumljivu i nesređenu sintaksu, a tema je ostvarena djelomično.

Dobar – učenik osrednje poznaje i primjenjuje gramatičko-pravopisnu normu, izražava misli
u smislene i razumljive rečenice, ima prosječan rječnik i teži jednostavnom izrazu. Skromno
rabi izražajna sredstva.



Vrlo dobar – učenik uglavnom uspješno provodi pravopisna i gramatička znanja u pisanju.
Rječnik je slikovit i bogat.

Odličan – učenik je kreativan, maštovit i ima bogat rječnik; izražava se originalno u
vlastitomu izrazu uz dopuštenu pokoju jezičnu pogrješku.



KRITERIJI OCJENJIVANJA GRADIVA JEZIKA

Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz određenog


nastavnog sadržaja, a traju do 10 minuta. Vokalni aspekt i brzina ne utječu na ocjenu iz znanja.


Nedovoljan – učenik nije savladao gradivo. Slabog je predznanja. Ne razumije gradivo, ne prepoznaje osnovne pojmove vezane za gradivo iz područja jezika.

Dovoljan – učenik poznaje samo neke sadržaje na razini prepoznavanja ili prisjećanja te poneki dio primijeni u zadacima. U gradivu se većinom snalazi uz nastavnikovu pomoć. 

Dobar – učenik je usvojio sadržaje, ali djelomično primjenjuje. Odgovara uz manju


nastavnikovu pomoć. Učenik slabije razumije neke sadržaje (uzročno-posljedične


veze već ranije usvojenog gradiva). Dio ipak dobro primjenjuje u zadacima.

Vrlo dobar – učenik je usvojio sadržaje i izlaže ih samostalno. Uči s razumijevanjem i savjesno usvaja zadano. Aktivno sudjeluje te prepoznaje svoje pogreške i ispravlja ih. Naučeno dobro primjenjuje na primjerima.

Odličan – učenik samostalno obrazlaže, primjenjuje, dokazuje i uspoređuje. Samostalno s lakoćom usvaja i povezuje nove sadržaje s prethodno usvojenim. Na različitim primjerima brzo i samostalno pokazuje da razumije. 

KRITERIJI OCJENJIVANJA KNJIŽEVNOSTI I LEKTIRE

Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz određenog


nastavnog sadržaja, a traju do 10 minuta. Vokalni aspekt i brzina ne utječu na ocjenu iz znanja.


Nedovoljan – učenik nije savladao gradivo. Slabog je predznanja. Ne razumije gradivo, ne prepoznaje osnovne teorijske pojmove (razdoblja, termine, stoljeća...).

Dovoljan – učenik poznaje samo neke sadržaje na razini prepoznavanja ili prisjećanja. U gradivu se snalazi uz nastavnikovu pomoć. Zna prepoznati i definirati razdoblje i predstavnike.

Dobar – učenik je usvojio sadržaje, ali slabije ih/djelomično primjenjuje. Odgovara uz manju


nastavnikovu pomoć. Učenik slabije razumije neke sadržaje (uzročno-posljedične


veze među djelima i uočava uz pomoć nastavnika).


Vrlo dobar – učenik je usvojio sadržaje i izlaže ih samostalno. Uči s razumijevanjem i svjesno usvaja zadano. Aktivno sudjeluje te prepoznaje svoje pogreške i ispravlja ih. Naučeno primjenjuje na primjerima. Dobro i većinom samostalno uspoređuje razdoblja, sličnosti i razlike među njima, nabraja predstavnike i njihova djela, izdvaja osnovne karakteristike djela i razdoblja. 

Odličan – učenik samostalno obrazlaže, primjenjuje, dokazuje i uspoređuje Samostalno s lakoćom usvaja i povezuje nove sadržaje s prethodno usvojenim. Uenik samostalno uspoređuje razdoblja u književnosti te dominante primjenjuje na pročitana djela. Ako pimjenjuje i teorijske pojmove te uočava uzročno-posljedične veze društvenih događanja i umjetnosti.

U izražavanju treba težiti uporabi standardnog hrvatskoga jezika.

KRITERIJI OCJENJIVANJA USMENOG IZRAŽAVANJA

Usmeni odgovori su najavljene ili nenajavljene provjere znanja i vještina iz određenog


nastavnog sadržaja, a traju do 10 minuta. Vokalni aspekt i brzina ne utječu na ocjenu iz znanja.


Nedovoljan – učenik ne sudjeluje u radu. Slabog je predznanja. Ne razumije gradivo, ne prepoznaje osnovne teorijske pojmove.

Dovoljan – učenik poznaje samo neke sadržaje na razini prepoznavanja ili prisjećanja. U gradivu se snalazi uz nastavnikovu pomoć. U radu sudjeluje samo ako ga se prozove.

Dobar – učenik je usvojio sadržaje, ali slabije ih/djelomično primjenjuje. Odgovara uz manju


nastavnikovu pomoć. Učenik slabije razumije neke sadržaje (uzročno-posljedične


veze). U rad se povremeno uključuje.

Vrlo dobar – učenik je usvojio sadržaje i izlaže ih samostalno. Uči s razumijevanjem i svjesno usvaja zadano. Aktivno sudjeluje te prepoznaje svoje pogreške i ispravlja ih. Naučeno primjenjuje na primjerima. Rado sudjeluje u nastavi, postavlja pitanja i donosi konstruktivne zaključke.

Odličan – učenik samostalno obrazlaže, primjenjuje, dokazuje i uspoređuje Samostalno s lakoćom usvaja i povezuje nove sadržaje s prethodno usvojenim. Uvijek sudjeluje, samostalno zaključuje, postavlja pitanja s težnjom da sazna više.

U izražavanju treba težiti uporabi standardnog hrvatskoga jezika.

KRITERIJI OCJENJIVANJA PISANIH RADOVA


Školska zadaća je prethodno najavljena i planirana pisana provjera znanja i vještina na zadanu temu. Školska se zadaća vrjednuje pa ocjenjuje. Vrjednuju se: ostvarenost teme, kompozicija sastavka, ostvarenost žanra, originalnost, povezanost rečenica, bogatstvo rječnika i stila, gramatička i pravopisna točnost, čitljivost i urednost, razvidna struktura teksta.

Ostali se pisani radovi mogu vrjednovati kao i školska zadaća. Ukoliko to nije najavljeno


učenicima, vrjednuje se i ocjenjuje prema ovim mjerilima:


Nedovoljan – učenik pokazije neznanje u temeljima jezika i jezičnih pravila. Rječnik je siromašan, a riječi se pogrešno koriste. Stil neprimjeren.

Dovoljan – učenik slabo poznaje i primjenjuje jezična pravila. Ima siromašan rječnik. Ponekad rabi elemente zavičajnoga govora/mjesnoga ili nekoga drugog idioma. Tekst ima


nerazumljivu i nesređenu sintaksu, a tema je ostvarena djelomično.


Dobar – učenik osrednje poznaje i primjenjuje gramatičko-pravopisnu normu, izražava misli


u smislene i razumljive rečenice, ima prosječan rječnik i teži jednostavnom izrazu. Skromno


rabi izražajna sredstva.


Vrlo dobar – učenik uglavnom uspješno provodi pravopisna i gramatička znanja u pisanju.


Rječnik je slikovit i bogat.


Odličan – učenik je kreativan, maštovit i ima bogat rječnik; izražava se originalno u


vlastitomu izrazu uz dopuštenu pokoju jezičnu pogrješku.

