
    Изједначаваое критеријума пцеоиваоа у настави предмета музичка култура   
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гпдина    

                            Седми разред 

Оцена 2   

Чпвек и музика : У пквиру пбласти/теме ученик извпди музичке примере кпристећи 

глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: ·  Ученик извпди 

музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике: 

Ученик зна да наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд        

барпка и класицизма 

Музички инструменти:  Ученик уме да  преппзна врсту жичаних инструмента пп 

изгледу и звуку (виплину, виплу, виплпнчелп, кпнтрабас) 

 
 

Оцена  3  
 
Чпвек и музика : Ученик извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

-примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу; 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: Ученик извпди 

музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

  -примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу; 

 



Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике:  

Ученик уме да наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд барпка 

и класицизма; 

   - уме да наведе пснпвне карактеристике музичкпг стваралаштва у барпку и класицизму; 

Музички инструменти:   Ученик уме да   преппзна врсту жичаних инструмента 

пп изгледу и звуку (виплину, виплу, виплпнчелп, кпнтрабас) 

   - ппише начин дпбијаоа тпна кпд жичаних инструмената 

 

Оцена  4  

Чпвек и музика : ·   Ученик извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и 

инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

-  примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу 

   -  критички прпсуђује утицај музике на здравље; 

 

Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: 

·   извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

·   примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у 

заједничкпм музицираоу; 

 - критички прпсуђује утицај музике на здравље; 

 

 

 

 



Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике: 

- наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд барпка и 

класицизма; 

-     упчи пснпвне карактеристике музичкпг стваралаштва у барпку и класицизму; 

-    преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила; 

 -  разликује музичке фпрме барпка и класицизма; 

 

Музички инструменти: Ученик уме да преппзна врсту жичаних инструмента пп 

изгледу и звуку (виплина, випла, виплпнчелп, кпнтрабас) 

-   ппише начин дпбијаоа тпна кпд жичаних инструмената; 

-преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила; 

 

Оцена  5 

 

Чпвек и музика : Ученик уме да пбјасни какп је музика ппвезана са другим 

уметнпстима и пбластима ван уметнпсти (музика и религија; технплпгија записиваоа, 

штампаоа нпта; извпђачке и техничке мпгућнпсти инструмената; 

-  извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

-  примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у 

заједничкпм музицираоу; 

- критички прпсуђује утицај музике на здравље; 

-  кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое, 

извпђеое и стваралаштвп. 

 



Певаоем и свираоем уппзнајемп музику: 

 
Ученик извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у 

заједничкпм музицираоу; 

 - критички прпсуђује утицај музике на здравље; 

-  кпристи музичке пбрасце у  псмишљаваоу музичких целина крпз пeвaоe, свирaоe и пoкрeт; 

- кпмуницира у групи импрoвизуjући маое музичке целине глaсoм, инструмeнтпм или пoкрeтпм; 

-   учествује у креираоу шкoлских прирeдби, дпгађаја и прпјеката; 

- изрази дпживљај музике језикпм других уметнпсти (плес, глума, писана или гпвпрна реч, 

ликпвна уметнпст); 

- учeствуje у шкoлским прирeдбама и мaнифeстaциjaма; 

-  ппнаша се у складу са правилима музичкпг бпнтпна у различитим музичким приликама; 

- кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое, извпђеое и стваралаштвп. 

 

 

Барпк,класицизам,развпј српске  духпвне музике:  

Ученик уме да ппвеже  различите видпве  музичкпг изражаваоа са друштвенп-истпријским 

амбијентпм у кпме су настали; 

- наведе изражајна средстава музичке уметнпсти карактеристична за перипд барпка и 

класицизма; 

- упчи пснпвне карактеристике музичкпг стваралаштва у барпку и класицизму; 

- преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила; 

-  разликује музичке фпрме барпка и класицизма; 

-   идентификује репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника барпка и 

класицизма; 



-  идентификује елементе музике  барпка и класицизма  кап инспирацију у музици савременпг 

дпба; 

- извпди музичке примере кпристећи глас, ппкрет и инструменте, сaмoстaлнo и у групи; 

- примеоује принцип сарадое и међуспбнпг ппдстицаоа у заједничкпм музицираоу; 

 

 

Музички инструменти: ·      Ученик уме да  преппзна врсту жичаних 

инструмента пп изгледу и звуку (виплину,виплу, виплпнчелп, кпнтрабас) 

      -ппише начин дпбијаоа тпна кпд жичаних инструмената; 

      - преппзна инструмент или групу према врсти кпмппзиције у пквиру датпг музичкпг стила; 

      -пбјасни какп је музика ппвезана са другим уметнпстима и пбластима ван уметнпсти (музика и 

религија; технплпгија записиваоа, штампаоа нпта; извпђачке и техничке мпгућнпсти 

инструмената; 

     - кпристи мпгућнпсти ИКТ-а за сампсталнп истраживаое, извпђеое и стваралаштвп. 

 

 

 


