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USMENO 
IZRAŽAVANJE 

Učenik je veoma 
uspješno i u cijelosti 
usvojio obrađene 
sadržaje na najvišem 
stupnju stvaralačkog 
znanja.. Razumije 
gradivo, samostalno 
obrazlaže,uspoređuje i 
potkrepljuje vlastitim 
primjerima. Uspješno 
povezuje sadržaje  te 
svjesno stječe i 
unapređuje svoje znanje. 

 
Usvojio gradivo bez 
većeg napora na 
stupnju operativnog 
znanja. 
Sigurno vlada znanjem 
i primjenjuje ga u 
novim situacijama.  
Samostalno obrazlaže 
sadržaje, uspoređuje i  
potkrepljuje (uglavnom) 
vlastitim primjerima.. 
 

 
Obrađene sadržaje 
usvojio na prosječnoj 
razini  (stupanj 
reprodukcije). Znanje u 
manjoj mjeri primjenju-
je u praksi. 
Uzročno-posljedične 
odnose u nastalim 
sadržajima obrazlaže uz 
manju učiteljevu 
pomoć. 

 
Sadržaje usvojio na  
stupnju prepoznava-
nja.  Djelomično 
usvojio nastale 
sadržaje. Usvojene 
nastale sadržaje zna 
obrazložiti samo uz 
pomoć učitelja . 
Vrlo mala mogućnost 
primjene znanja u 
praksi. 

 
Sadržaje usvojio na 
najnižem stupnju  u 
kvaliteti znanja 
(razina prisjećanja). 
Ne može obrazlagati 
niti primijeniti znanje 
u praksi, osim uz 
pomoć učitelja. 

 

 
PISMENO 

PROVJERAVANJE 

 
*90 - 100 % 

 

 
*77 - 89 % 

 

 
*64 - 76 % 

 
*51 - 63 % 

 
*0 - 50 % 

 
*Boduje se 
svaka riječ. 

 
 

PRAKTIČNI 
RADOVI 

Praktične radove izvodi 
samostalno, precizno i 
spretno. Zna objasniti 
postupak i uzrok. 
Redovito nosi pribor za 
rad. Izrazito uredan. 

Praktične radove izvodi 
samostalno, precizno i 
spretno. Teže 
objašnjava postupak i 
uzrok. Redovito nosi 
pribor za rad. 

Praktične radove izvodi 
uz malu pomoć učitelja. 
Nije sistematičan . 
Ponekad nema pribor 
za rad. 

Često nema pribora 
za rad. Neke 
praktične radove 
izvodi samo uz 
pomoć učitelja ili 
roditelja kod kuće. 

Praktične radove ne 
izvodi niti uz dodatnu 
motivaciju. Rijetko 
nosi potreban pribor. 

 

 
 
 

ZALAGANJE 

Aktivan i vrlo 
konstruktivan u radu. 
Motivira ostale.  
Pokazuje izraziti interes 
i sposobnosti u radu.  
Uredno održava svoje 
radno mjesto.Vrlo visok 
stupanj samostalnosti, 

Uredno održava svoje 
radno mjesto. Aktivan 
na satu. Razvijena 
kultura ponašanja i 
ekološka svijest. 
Interes i sposobnosti za 
predmet  uspješno su 
razvijeni. 

Povremeno vrlo aktivan 
u radu.  
Kultura ponašanja i 
ekološka svijest na 
prosječnoj razini . 
Interes i sposobnosti 
za predmet  su dobro 
razvijeni. 

Treba mu dodatna 
motivacija za 
aktivnost uz pojačanu  
kontrolu. Kultura 
ponašanja, ekološka 
svijest, interes i 
sposobnosti su na 
početnoj razini..  

Nerado pristupa svim 
vrstama aktivnosti. 
Često ometa ostale u 
radu. Za rad uvijek 
potreban stalan 
poticaj i kontrola. 
Kultura ponašanja, 
ekološka svijest,  

 



kulture življenja i 
ekološke osviještenosti. 

interes i sposobnosti 
su u razvoju. 

 


