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КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА 

ГЕОГРАФИЈА ЗА 5. РАЗРЕД 

Наставник:  

ТЕМА 
 

 

 
 2 3 4 5 

ЧОВЕК И 

ГЕОГРАФ

ИЈА 

 -зна пд кпјих реши пптише 
реш гепграфија 
-зна кп је први ппменуп реш 
гепграфија 
-зна да дефинище предмет 
прпушаваоа гепграфије 
-зна какп се дели геграфија 
кап наука 

-објашњава елементе 

географског омотача 

(литосфера, хидросфера, 

атмосфера, биосфера) 

-објашњава природне и 

друштвене процесе и објекте 

-познаје како се дели 

географија и објашњава 

основне одлике физичке , 

друштвене и регионалне 

географије 

-наводи примере повезаности 

географије и других наука 

-да одговори на питање зашто 

учимо географију 

-да одговори на питање о 

загађењу животне средине и 

заштити од загађења 

ВАСИОНА  -зна да дефинище васипну 
-разликује ппјмпве 
Васипна, галаксија, Млешни 
пут, Суншев систем, Земља 
-навпди планете Суншевпг 
система 

-разликује небеска тела и 

наводи њихове 

карактеристике(звезде, планете, 

сателити, астероиди, 

метеориди, комете) 

- разликује метеоре, метеориде, 

метеорите 

-објасни и прикаже структуру 

Сунчевог система и положај  

Земље у њему 

-наводи примере комета, 

најважнијих датума за 

истраживање Васионе 

(лансирање првог сателита, 

први човек у свемиру, први 

човек на Месецу...) 

-одреди положај Месеца у односу 

на Земљу и именује месечеве 

мене 

-наводи примере коришћеља 

вештачких сателита 

-показује интересовање, 

поставља питања, наводи своје 

примере везане за Васиону 
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ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

ОБЛИК И 

КРЕТАЊА 

ЗЕМЉЕ 

-навпди каквпг је пблика 
Земља 
-дефинище щта је глпбус 
-зна да наведе називе 
кпнтинената и пкеана 
-навпди и разликује 
земљина кретаоа 

-помоћу глобуса описује облик 

Земље и наводи доказе о њеном 

облику 

-

помоћукартеописујераспоредко

пна и воденаЗемљи и 

наводиназивеконтинената и 

океана 

-објашњава земљина кретања и 

њихове последице 

-разуме појам преступне године 

на основу трајања револуције 

-објашњава  деловање Земљине 

теже на географски омотач 

-повезује смер ротације са 

сменом дана и ноћи 

-повеже револуцију Земље са 

сменом годишњих доба на 

северној и јужној полулопти и 

појавом топлотних појасева 

-помоћу глобуса разликује и 

објасни Земљина кретања и 

њихове последице 

-

повеженагнутостземљинеосесара

зличитомосветљеношћуповршин

еЗемље 

-показује веће интересовање, 

поставља питања и вези часовних 

зона 

-самостално повезује обданицу и 

број часовних зона 
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ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

УНУТРАШЊА 

ГРАЂА И 

РЕЉЕФ ЗЕМЉЕ 

- зна 
пснпвнепмпташеунутращое
грађеЗемље 
-зна унутращое и 
сппљащое силе 
-разликује типпве стена и 
нашин настанка 
-разликује епицентар и 
хиппцентар 
-дефинище елементе 
вулкана и оихпву ппделу 
-дефинище пснпвне 
ппјмпве рељефа(планина, 
низија, брдп, висправан, 
расед, бпра) 
-дефинище прпцесе ерпзије 
и  акумулације 
-разликује пснпвне типпве 
рељефа настали радпм 
сппљащоих сила(решна 
дплина, делта, ада, дина, 
пећина,...) 

-опише процес вулканске 

ерупције и њене последице 

-разликује хипоцентар и 

епицентар и наведе трусне зоне 

у свету и у Србији 

-помоћу фотографија или 

узорка стена разликује основне 

врсте стена 

-објашњава и разуме како 

долази до формирања 

планина(хоризонтални и 

вертикални тектонски покрети) 

-објашњава начин деловања 

спољашњих сила(деловање 

река, ледника, морских 

таласа,...) 

 

 

-помоћу карте и цртежа опише 

начине и последице кретања 

литосферних плоча 

(вулканизам, земљотреси, 

набирање и раседање); 

-наведе поступке које ће 

предузети за време земљотреса; 

-показујући на карти објашњава 

„ватрени појас Пацифика“ кроз 

примере 

-помоћу карте и цртежа описује 

и наводи примере за деловање 

спољашњих сила 

-објашњава мењање облика 

ивеличине континентата кроз 

историју  

-описује настанак стена и наводи 

примере за њихово коришћење 

-описује процес кружења стена у 

природи на основу деловања 

унутрашљих и спољашњих сила 

- показује веће интересовање, 

поставља питања, наводи своје 

примереерозивних и 

акумулативних процеса 

- анализира узрпке и 
ппследиценегативнпгделпваоаљ
удина рељеф 
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ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 

ВАЗДУШНИ 

ОМОТАЧ 

ЗЕМЉЕ 

-дефинище атмпсферу 
-зна састав и слпјеве 
атмпсфере 
-дефинище време и климу 
-навпди климатске 
елементе и фактпре  
-зна да наведе пснпвне 
климатске типпве 

-објашњава и разуме значај 

тропосфере и озоносфере 

-наводи, објашњава климатске 

елементе и инструменте за 

њихово праћење 

-објашњава утицај климатских 

фактора на промену климатских 

елемената 

-наводи и разуме одлике 

климатских типова 

-анализира клима-дијаграм 

-наводи примере екстремних 

временских прилика у свету 

-разуме значај атмосфере 

за живот људи и њихове 

делатности 

-разуме важност и могућност 

личног учешћа у заштити, 

обнови и унапређивању 

атмосфере 

-анализира  узроке и последице 

негативног деловања људи на 

атмосферу(глобално загревање, 

озонске рупе, киселе кише, 

климатске промене) 

- логички закључује и може да 

опише међусобну повезаност и 

зависност биљног и животињског 

света, рељефа, климе, земљишта 

и човека 

-показује веће интересовање, 

поставља питања, наводи своје 

примере угрожености атмосфере 
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ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВОДЕ НА 

ЗЕМЉИ 

 
-препознаје и чита 
географске и 

допунскеелементек

арте 

-

знаодноскопнен

ихиводенихповр

шиннаЗемљи 

-

знадајесветскомореједин

ственаводенаповршинак

ојучинеокеани, мора, 

заливи и мореузи 

-мпжедапреппзна и 
именујепкеане и 

већампранаЗемљи 

 
-разликује и 
објашњавагеографскечињен

ице-објекте,појаве, процесе 

и односе у 

Земљинимсферама 

-

можедаопишеобликеразуђен

остиобала и 

дапрепознанагеографскојкар

тинајразуђенијеобалеконтине

ната и регија 

-. умеданаведе и 

опишесвојстваморскеводе и 

њенакретања 

 -

разликујеречнумрежу,речн

исистем и речнислив 

-. 
уменагепграфскпјкартидаппкажеп
кеане, већампра, заливе, 
мпреузе, реке, решнесистеме, 
сливпве, развпђа и језерасвета 

 
- разумезначај 

моразаживотљуди и 

њиховеделатности 

-разумеважност и 

могућностличногучешћа у 

заштити, обнови и 

унапређивањувода и 

животнесредине 

 -

можедаобјасниподелујезерапр

еманачинупостанкањиховихба

сена и значајјезера 

 - 
умедакпристиразлишитеизвпре
инфпрмација (учбеник, наушнп-

пппуларнулитературу, 
енциклппедије, Интернет. 

 
- Самостално 
објашњавазначајморазаживотљуд
и и њиховеделатности 
-Предлаже акције и 

разумеважност и 

могућностличногучешћа у 

заштити, обнови и 

унапређивањувода и 

животнесредине 

 -Самостално 

објашњаваподелујезерапремана

чинупостанкањиховихбасена и 

значајјезера 

 - Презентује инфпрмације и 
кпристиразлишитеизвпреинфпрм
ација (учбеник, наушнп-
пппуларнулитературу, 
енциклппедије, Интернет. 

ПЛАНЕТА 

ЗЕМЉА 
БИЉНИ И 

ЖИВОТИЊСКИ 

СВЕТ НА 

ЗЕМЉИ  

 
 -именујебиосферу 
и 

препознајењенеодлике 

-

знаданаведеосновнепр

ироднезоне 

 -
мпжедапбјасниппјамбипсф
ере 

 
 -разликује и 
објашњавагеографск

ечињенице и 

процесе у биосфери 

 -

знакојифакториусловљавају

распрострањеностбиљног и 

животињскогсветанаЗемљи 

- 

објашњаваприроднезоненаЗ

емљи 

- 
знавертикалневегетацијскеспра

тпве 

 -објашњава 
физичкезаконитости у 

биосфери 

разумеутицајприроднихфак

торанаразвојбиљног и 

животињскогсвета и 

нањиховхоризонтални и 

вертикалнираспоред;знаћеп

рироднезоненаЗемљи 

 -

умедапокаженагеографскојк

артисветазоналнираспоредб

иљака и животињанаЗемљи 

 -
мпжедаппищемеђуспбнуппвез

анпст и зависнпстбиљнпг и 
живптиоскпгсвета, рељефа, 
климе, земљищта и шпвека 

 -мпжедасхватиузрпке и 
ппследиценегативнпгделпваоа

људинабиљни и 

- Анализира узрпке и пбјащоава 

физичкезаконитости у 

биосфери 

- Самостално 

тумачиутицајприроднихфакт

оранаразвојбиљног и 

животињскогсвета и 

нањиховхоризонтални и 

вертикалнираспоред 

 –разуме узроке и 

објашњаваприроднезоненаЗе

мљи 

 -логички закључује и 

можедаопишемеђусобнуповез

аност и зависностбиљног и 

животињскогсвета, рељефа, 

климе, земљишта и човека 

 -Анализира узрпке и 
ппследиценегативнпгделпваоаљ

удинабиљни и 
живптиоскисветнаЗемљи 
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живптиоскисветнаЗемљи 

 


