
Историја 5. Разред 
 

Оцена 5 
 

Ради све задатке који му се постављају 

Активно учествује у раду на часу 

Има историјско предзнање 

 

1.Увод у Стари век 

 

-Зна да хронолшки поређа све историјске периоде . 

-Зна прецизно да наведе временску границу историјских периода 

-Зна да направи разлику између историјских извора и да препозна њихову аутентичност.  

 

2.Праисторија 

 

- Зна специфичне детаље везане за  праисторију. 

-Разуме напредак људске врсте 

-Зна да на карти покаже најважнија праисторијска налазишта у Србији. 

-Зна специфичне детаље везане за праисторијске локалитете 

 

3.Стари исток 

-Разуме околности под којима настајупрве државе у Азији и Африци 

-Зна специфичн детаље из историје тих држава 

-Разуме узајамну повезаност тих цивилизација 

-има историјског знања које је ван оквирног наставног  плана  

 

4.Стара Грчка 

-Разуме специфичности развоја грке цивилизације 

-Разуме значај Грчке цивилизације и њен утицај на развој европске цивилизације 

-Зна специчне детаље грчке историје, напр. Грчке митове,релиију и културу(ван наставног 

плана) 

-Зна и разуме разлоге који су довели до грчко-персијских ратова 

-Зна и разуме разлоге који су довели до Пелопонеског рата 

-Зна и разуме значај настанка демократије,као и њен значај данас 

 

5.Стари Рим 

-разуме специфичности развоја римске цивилизције 

-Зна специфичне детаље из историје Старог Рима 

-Разуме значај римске цивилизације,као и њен развој и утица на нстанак европске 

цивилизације 

-Има шире знање о ратовима и ширењу римске државе 

-Зна  специфичне детаље римске митологије,религије и културе 

 

 



 

  Оцена 3 
-Труди се да уради димаће доамће задатке 

-Труди се да буде активан на часовима 

-Решава задатке а л уз помоћ наставника или другова 

 

1.Увод у Стари век 

-Има најважнија знања о историји 

-Зна поделу прошлости и поделу праисторије и историје 

 

2.Праисторија 

-Добро познаје поделу праисторију 

-добро познаје основне карактериске праисторије 

-зна да наведе праисторијска налазишта ма простору Србије 

 

3.Стари исток 

-Влада историјс. појмовима везаним за Стари исток 

-зна како настају нјстарије државе на истоку 

-зна да опише друштвено урђење 

-зна неке детаље везане за источњачку културу религију и уметност 

-Зна на карти да покаже Стари исток 

 

4.Стара Грчка 

-Влада истор. појмовима везаним за Стару грчку 

-Зна неке специфичне детааље из старогрчке историје 

-Зна да наведе неке појмове из културе,религије и уметности Старе Грчке 

Зна да покаже на карти Стару Грчку 

 

5.Стари Рим 

-влада појмовима везаним за настанак и развој римске државе 

Зна неке специфичне детаље везане из римскае историје 

Зна да наведе неке појмове из религије,културе и иметности Старог Рима 

-Зна како се ширила римска држава 

 

 

 

 

Оцена  2 
-Присутан на часовима 

-Прати на часу 

-повремено ради домаће задатке са најлакшим нивоом знања 

-Труди се да разуме основне појмове  

 

1.Увод у Стари век 



-Има основна знања оподели прошлости 

-Зна основне појмове напр деценија, век,миленијум 

-Зна поделу прошлости али не хронолошки 

 

2. Праисторија 

-Зна основне чињенице везане за праисторију(опис н ачина живота ,материјале који су се 

употрбљавали и сл) 

 

3. Стари исток 

-Зна да наведе неке најважније државе 

-Зна ко су робовласници ако робови 

-Зна неке појмове напр. Мумиоја,пирамида и сл. 

 

4.Стара Грчка 

-Зна неке основне појмове везане за стару Грчку(напр демократија) 

-Зна неке митове 

-Зна да препозна нека божанства  

 

5. Стари Рим 

-Зна да се налази у Италији 

-Зна неке основне појмове везане за стари Рим 

-Зна неке митове(напр о Ромулу и Рему,Мит о гускама и сл) 

-Препознаје нека римска божанства 

 


