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ODLIČAN(5) 

 
VRLO DOBAR(4) 

 
DOBAR(3) 

 
DOVOLJAN(2) 

 
NEDOVOLJAN(1) 

Usvojenost 
nastavnih 
sadržaja,povijesnih 
događaja, pojava i 
pojmova 

Učenik je veoma 
uspješno i u cijelosti 
usvojio tražene 
povijesne događaje, 
pojave i pojmove,zna 
samostalno 
pojasniti.Izlaže ih 
razumljivo i svojim 
riječima. 

Zna i razumije većinu 
povijesnih događaja i 
pojmova,ali ne može 
u potpunosti pojasniti. 
Bez teškoća usvaja i 
prati pojave i procese.  

Obrađene sadržaje 
usvojio na prosječnoj 
razini. Prepoznaje 
najvažnije povijesne 
događaje i pojave. 
Pritom je potrebna 
pomoć nastavnika. 

Prepoznaje i prisjeća 
se te nabraja glavne 
povijesne događaje i 
pojmove. 

Sadržaji usvojeni na 
najnižem stupnju. Ne 
može izlagati bez 
pomoći nastavnika.Ne 
poznaje većinu 
povijesnih pojmova. 

Razumijevanje 
usvojenih sadržaja, 
uočavanje uzročno -
posljedičnih veza 
među događajima, 
pojavama i 
procesima 

Uspješno povezuje 
nastavne sadržaje, 
shvaća značenje 
povijesnih događaja. 
Pouzdano razlikuje 
uzroke od posljedica. 
Potkrepljuje 
navođenjem vlastitog 
primjera. 

Učenik može 
pojasniti zašto se neki 
događaj zbio uz 
minimalnu pomoć 
nastavnika. 
Uglavnom razlikuje 
uzroke od posljedica. 

Nabraja i pokušava 
objasniti najvažnije 
uzroke i posljedice. 
Potrebna pomoć 
nastavnika. Nije 
uvijek pouzdan u 
razlikovanja uzroka 
od posljedica. 

Navodi osnovne 
uzroke i posljedice. 
Pri tom mu je 
potrebna pomoć 
nastavnika. 

Ima poteškoća u 
razumijevanju 
sadržaja, ne može 
sam navesti uzroke i 
posljedice povijesnih 
događaja. 

Snalaženje u 
vremenu i prostoru 

Pronalazi sve 
potrebne podatke na 
zemljovidu i legendi, 
donosi zaključke, 
svojim riječima 
opisuje događaje te ih 
pokazuje na 
zemljovidu.Bez 
greške poznaje 

Pronalazi većinu 
potrebnih podataka na 
zemljovidu i legendi 
te prema njima 
opisuje događaje i 
zaključuje. Ponekad 
ga je potrebno 
usmjeriti. 

Na zemljovidu i 
legendi pronalazi 
najvažnije podatke i 
prema njima opisuje 
događaje i pojave. 
Potrebna pomoć 
nastavnika. 

Uz nastavnikovu 
pomoć uočava 
podatke na 
zemljovidu i legendi i 
prema njima 
pokušava opisati 
povijesne događaje i 
pojave. 

Teško pronalazi 
potrebne podatke na 
zemljovidu. Ne može 
povijesni događaj 
svrstati u prostor i 
vremenski 
period.Potrebna stalna 
kontrola i poticaj. 



kronologiju. 

Aktivnost Svojom aktivnošću 
ističe se pred drugim 
učenicima u 
razrednom odjelu. 

Aktivno sudjeluje u 
radu, interes za 
predmet razvijen. 

Povremeno aktivan u 
radu . Interes za 
predmet razvijen. 

Treba mu dodatna 
motivacija za 
aktivnost. Interes 
razvijen na početnoj 
razini. 

Nerado pristupa 
većini aktivnosti. 
Uvijek je potreban 
stalan poticaj i 
kontrola. Interes u 
razvoju 

 
  


