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NASTAVA INFORMATIKE PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKE  GIMNAZIJE 
 

Elementi ocjenjivanja: 

 usvojenost  sadržaja (usmeno, pisano) 

 praktična primjena znanja 

 zalaganje/aktivnost 
 

Kriteriji ocjenjivanja 
 

Ocjena Usvojenost sadržaja Praktična primjena znanja Zalaganje/aktivnost 

Odličan razumije gradivo u potpunosti te spremno i točno 
odgovara na zadana pitanja, spremno i točno 
rješava zadane problemske situacije, povezuje 
nastavne sadržaje, izvrsno se snalazi sa pisanim 
uputama, ima sposobnost samoprocjene i 
samovrednovanja znanja 
90 – 100 % riješenosti pisane provjere 

s lakoćom shvaća radni zadatak te ga isto 
tako lako rješava na računalu, prilikom 
rješavanja zadataka dodaje svoje 
kreativne ideje i zamisli za što bolji 
rezultat 

savjesno i usredotočeno pristupa 
radu, samoinicijativno se javlja, teži 
originalnosti i pokušava naći svoj put 
do rješenja, pozorno sluša na satu 

Vrlo dobar uglavnom razumije gradivo te često točno 
odgovara na zadana pitanja, uglavnom rješava 
zadane  problemske situacije, uglavnom povezuje 
nastavne sadržaje, vrlo dobro se snalazi sa pisanim 
uputama 
75 – 89 % riješenosti pisane provjere 

uglavnom shvaća radni zadatak te ga vrlo 
dobro rješava na računalu, prilikom 
rješavanja zadataka uglavnom se drži 
zadanog kako bi postigao rezultat 

 uglavnom aktivno sudjeluje u 
nastavi, uglavnom zainteresiran za 
predmet i nastavne  sadržaje 

Dobar djelomično razumije gradivo, djelomično rješava 
zadane problemske situacije, ponekad povezuje 
nastavne sadržaje, dobro se snalazi sa  pisanim 
uputama 
60 - 74 % riješenosti pisane provjere 

djelomično shvaća radni zadatak te ga 
dobro rješava na računalu prilikom 
rješavanja , zadataka djelomično se drži 
zadanog kako bi postigao rezultat 

ponekad aktivno sudjeluje u nastavi, 
ponekad je zainteresiran za predmet 
i nastavne  sadržaje, ponekad  

Dovoljan ne razumije gradivo te često netočno odgovara  na 
zadana pitanja, rijetko točno rješava zadani 
zadatak, rijetko razumije pisane upute te se snalazi 
uz pomoć i dodatne upute 
45 – 59 % riješenosti pisane provjere 

teško, a ponekad uopće ne shvaća radni 
zadatak pa ga nije ni u mogućnosti izvesti 
na svom računalu, rješava zadatke uz 
dodatnu pomoć 

rijetko aktivno sudjeluje u nastavi, 
izbjegava radne zadatke, površno i 
nezainteresirano sudjeluje u 
raspravama 
 

Zaključna ocjena je rezultat cjelokupnog praćenja i ocjenjivanja učenika  (nikako ne samo aritmetička sredina ocjena).  


