
ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Образовни стандарди и критеријуми оцењивања 

 

Стандарди и критеријуми за предмет Ликовна култура изведени су из циљева образовања и 

васпитања, општих циљева и наставног програма предмета.  

Наставни предмет Ликовна култура обухвата традиционалне и савремене медије ликовних и 

примењених уметности и дели се на три области: 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

У оквиру сваке области развијени су стандарди по нивоима – основни, средњи и напредни – који 

описују способности, знања и вештине ученика и дефинисани су преко кључних способности 

учења: основних знања, стваралачких способности и критичког мишљења.  

ОСНОВНИ - 1. НИВО 

Ученик на основном нивоу: 

• разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, 

вајање) визуелних уметности ЛК.1.1.1. 

• изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове ЛК.1.1.2. 

• описује свој рад и радове других (исказује утисак) ЛК.1.1.3. и ЛК.1.2.3. 

• описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и 

периода ЛК.1.3.1. 

• наводи различита занимања и професије за које су потребна одређена знања и вештине 

стечена проучавањем визуелних уметности (костимограф, дизајнер, архитекта....) ЛК.1.3.2. 

• познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности 

(музеј, галерија, атеље, уметничка радионица....) ЛК.1.3.3. 

• зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу ЛК.1.3.4. 

СРЕДЊИ – 2. НИВО 

Ученик на средњем нивоу: 

• познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних уметности ЛК.2.1.1. 

• образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике....) 

ЛК.2.1.2. и ЛК.2.2.2. 

• проналази и креира адекватан садржај за представљање неке идеје или концепта ЛК.2.2.1. 

• идентификује и поставља одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.2.3.1. 



• НАПРЕДНИ – 3. НИВО 

Ученик на напредном нивоу: 

• познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелне уметности ЛК.3.1.1. 

• проналази адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју ЛК.3.1.2. и ЛК.3.2.1. 

• изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да 

би постигао одређени ефекат ЛК.3.2.2. 

• користи термине из визуелних уметности (текстура, ритам, облик....) када образлаже свој 

рад и радове других ЛК.3.2.3. 

• уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду, и на радовима 

других ЛК.3.2.4. 

• анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној 

припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника....) ЛК.3.3.1. 

• описује потребна знања и вештине који су неопходни у професијама везаним за визуелне 

уметности ЛК.3.3.2. 

• користи различита места и изворе (библиотека, интернет....) да би проширио своја знања из 

визуелних уметности ЛК.3.3.3. 

• разуме међусобну повезаност и утицај уметности и других области живота ЛК.3.3.4. 

 

КРИТЕРИЈУМИ И ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА И ОБЛАСТИМА 

 

ОСНОВНИ НИВО – ОЦЕНА 2 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

 

• разликује и користи (у свом раду) основне медије, материјале и технике (цртање, сликање, 

вајање) визуелних уметности ЛК.1.1.1. 

• изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове ЛК.1.1.2. 

• описује свој рад и радове других (исказује утисак) ЛК.1.1.3. 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 

• описује свој рад и радове других (исказује утисак) ЛК.1.2.3. 

 

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 

• описује разлике које уочава на уметничким радовима из различитих земаља, култура и 

периода ЛК.1.3.1. 



• наводи различита занимања и професије за које су потребна одређена знања и вештине 

стечена проучавањем визуелних уметности (костимограф, дизајнер, архитекта....) ЛК.1.3.2. 

• познаје места и изворе где може да прошири своја знања везана за визуелне уметности 

(музеј, галерија, атеље, уметничка радионица....) ЛК.1.3.3. 

• зна неколико примера примене визуелних уметности у свакодневном животу ЛК.1.3.4. 

 

СРЕДЊИ НИВО – ОЦЕНА 3; ОЦЕНА 4 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

 

• познаје и користи (у свом раду) основне изражајне могућности класичних и савремених 

медија, техника и материјала визуелних уметности ЛК.2.1.1. 

• образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике....) 

ЛК.2.1.2. 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 

• образлаже свој рад и радове других (наводи садржај, тему, карактеристике технике....)  

ЛК.2.2.2. 

• проналази и креира адекватан садржај за представљање неке идеје или концепта ЛК.2.2.1. 

 

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 

• идентификује и поставља одабрана уметничка дела у историјски и друштвени контекст 

ЛК.2.3.1. 

 

НАПРЕДНИ НИВО – ОЦЕНА 5 

1. МЕДИЈИ, МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ  

 

• познаје и користи различите изражајне могућности класичних и савремених медија, 

техника и материјала визуелне уметности ЛК.3.1.1. 

• проналази адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју ЛК.3.1.2. 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ И САДРЖАЈИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 

• проналази адекватна средства (медиј, материјал, технику, поступак) помоћу којих ће на 

најбољи начин реализовати своју (одабрану) идеју ЛК.3.2.1. 

• изводи радове са одређеном намером користећи основне визуелне елементе и принципе да 

би постигао одређени ефекат ЛК.3.2.2. 



• користи термине из визуелних уметности (текстура, ритам, облик....) када образлаже свој 

рад и радове других ЛК.3.2.3. 

• уочава међусобну повезаност елемената, принципа и садржаја на свом раду, и на радовима 

других ЛК.3.2.4. 

 

3. УЛОГА, РАЗВОЈ И РАЗЛИЧИТОСТ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ 

 

• анализира одабрана уметничка дела у односу на време настанка и према културној 

припадности (описује основне карактеристике, намеру уметника....) ЛК.3.3.1. 

• описује потребна знања и вештине који су неопходни у професијама везаним за визуелне 

уметности ЛК.3.3.2. 

• користи различита места и изворе (библиотека, интернет....) да би проширио своја знања из 

визуелних уметности ЛК.3.3.3. 

 

Активност на часу и ангажовање ученика обухвата одговоран однос према раду, постављеним 

задацима и активно учествовање у настави. 

Бројчано оцењивање успеха ученика из предмета обавља се на основу следећих критеријума: 

1) ученик који остварује веома значајан напредак у савладавању програма предмета, у потпуности 

самостално испуњава захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и већину захтева 

на напредном нивоу стандарда постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним 

образовним планом, уз веома висок степен ангажовања, добија оцену одличан (5); 

2) ученик који остварује значајан напредак у савладавању програма предмета у потпуности, 

самостално, испуњава захтеве који су утврђени на основном и средњем нивоу, као и део захтева са 

напредног нивоа стандарда постигнућа уз минималну помоћ наставника, односно захтева који су 

одређени индивидуалним образовним планом, уз висок степен ангажовања, добија оцену врло 

добар (4); 

3) ученик који остварује напредак у савладавању програма предмета у потпуности, самостално 

испуњава захтеве који су утврђени на основном и у већем делу на средњем нивоу стандарда 

постигнућа, односно захтева који су одређени индивидуалним образовним планом, уз ангажовање 

ученика, добија оцену добар (3); 

4) ученик који остварује минималан напредак у савладавању програма предмета, и, уз помоћ 

наставника, испуњава захтеве који су утврђени у већем делу основног нивоа постигнућа, односно 

захтева који су одређени индивидуалним образовним планом, уз ангажовања ученика, добија 

оцену довољан (2); 

5) ученик који не остварује минималан напредак у савладавању програма предмета и ни уз помоћ 

наставника не испуњава захтеве који су утврђени на основном нивоу постигнућа, добија оцену 

недовољан (1). 



Ликовна култура је предмет као и сви остали предмети: има годишњи план и програм рада и 

наставне јединице које се реализују на часу. Има задатке и јасан ЦИЉ задатка који се остварује 

кроз практичан рад. Оцењује се бројчано оценама од један до пет. 

Ликовна култура даје ученицима могућност да буду иновативни, креативни и слободни у  начину 

доласка до ЦИЉА као и у избору материјала. Неопходно је купити темпере (бела боја  може да се 

замени  јуполом), четкице, воштане боје и фломастере (5. разред) и нешто од папира, а све остало 

се може пронаћи на другим местима. Пожељно је да ученик има смелости да користи : уместо 

туша БАЈЦ ( од орахове љуске ) перо од живине или зове. За колажирање: илустровани часопис, 

парчиће тканине, дугмиће зрневље...чачкалице, суво биље или лишће...и све што се може 

залепити. А лепак да прави од брашна ( глука ). Палета да је чврста, неупијајућа подлога за боје. 

Чаша за воду, памучна крпица... Од папира може да користи шта год и где год пронађе : парче 

картона  од глатког до ребрастог ,  хамер, натрон папир, пекарски,  пуцкави, флис...само да је 

једнобојан.  Обликовати се може глином или од одбаченог материјала ( пластични и картонски  

облици или истрошени фломастери, хемијске, ....жица....стиропор) 

Дакле: ликовна култура је својеврсна игра (у којој ученик развија оригиналност  и самоувереност у 

своје могућности и самооствареност ), а свака игра има своја правила која треба прихватити. 

 Задатак наставника је да унапред каже ученицима шта се ради следећи час и да према томе донесу 

одговарајући материјал и прибор са којим могу постићи циљ задатка. На почетку часа наставник 

даје упутства и јасне смернице везане за задатак.  Радови се оцењују анализом у којој учествују и 

ученици. 

Квалитет рада се процењује на основу следећих ставки: оствареност задатка (одговор на тему и 

постизање циља), коришћење наученог претходних часова, поштовање ликовних елемената 

(уклапање у формат, примена светла и сенке (сенчење коцкастих и облих тела,текстура (6.разред)), 

динамика рада (линија, ритам ( 5. разред), кретање у свим смеровима – да рад не би био досадан-

једноличан ), примена знања о боји (основне, изведене, топле-хладне, контрасне ( 6.разред)). 

Примена перспективе и знање пропорције тела и главе човека (7.разред). 

На оцену утиче и : доношење прибора, рад на часу, поштовање рока израде рада. 

 Радови који се доносе после договореног рока ( без оправданог разлога ) имаће умањену оцену.      

   - Ако је ученик био одсутан са часа (а рад се ради више часова) треба да покаже наставнику рад у 

фази до које је стигао.        

   -Ако није на часу када се рад оцењује ученик треба тај дан да проследи електронским путем и да 

први следећи час када дође у школу донесе рад.        

  - Ако ученик оправдано није присуствовао ни на једном часу израде  рада, треба да се обрати 

наставнику (за случај да је то наставник изгубио из вида),  и по договору ће наћи начин како да се 

надокнади пропуштено.  

   -Ако ученик  на часу не уради ништа (нема прибор или не ради а нема оправдан разлог за нерад) 

а онда доноси или шаље рад од куће, рад неће бити прихваћен. 



Због разноврсне организације наставе (непосредно, онлајн...) ако ученици раде код куће и ако 

наставник посумња да рад није радио ученик, ученик ће у школи урадити један сегмент са донетог 

рада. Рад који није радио ученик неће бити прихваћен.  

За време часа наставник врши корекцију на раду сваког ученика ( у циљу помоћи  и подстицаја 

ученику за наставак рада).   

Рад се процењује поставком  свих радова (на таблу или под ) и сви  ученици треба да се  укључују  

у анализу  радова. 

Ученик треба да прихвати сугестију наставника а у циљу напредовања у раду. Неприхватљиво је 

да ученик  каже: „не знам боље...нисам талентован..“  у Основном образовању од ученика се не 

тражи таленат већ залагање и стални покушај напредовања. А наставник ће то препознати и 

наградити. 

 -Оцене  и запажања о раду ученика наставник бележи у своју свеску, а онда просечну оцену 

уписије у е-дневник. Ученик „поправља“ оцену са напретком кроз следећи рад. 

 -За недоношење прибора ученик добија минус, ако више пута не донесе прибор имаће умањену 

оцену (за три минуса добија негативну оцену у дневник). 

Наставник тежи да ученицима покаже да свако од њих може да уради фантастичне радове, да 

свако у себи има потенцијал за особено стварање, вештину, оригиналност...( јер свако од нас је 

непоновљива личност...), да свако може да научи да ликовно представи... ( предмет у простору)...  

ученик треба да прихвати процес сазнавања и уграђује (покушава) у своје радове, као и у 

свакодневи живот.     

 - Не одобрава се очекивање и тражење незаслужене оцене  код ученика који није показао вољу и 

труд за напредовањем.  

Наставник доживљава  као свој успех када сви ученици у одељењу имају одличне 

оцене....и нека тако буде. 

                       

Професорке ликовне културе: Емилија Новаковић и Негосава Павловић 

 

 


