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CILJ I SVRHA NASTAVNOG PREDMETA 

 

 Cilj poučavanja nastavnog predmeta povijest je da učenik pozna i razumije razdoblja i društva koja proučava, uključujući važne događaje, pojedince, 
procese i pojave, koristi se prikladnom terminologijom te shvaća sadašnjost kao posljedicu povijesnog razvoja društva.  

 Učenik razvija vještine koje podrazumijevaju postavljanje pitanja o prošlosti, pronalaženje i rad na povijesnim izvorima, vještinu njihove interpretacije, 
stvaranje argumentacije i komunikaciju o rezultatima spoznaje. Analitički i kritički interpretira prošlost sagledavanjem šire slike kroz temeljne povijesne 
koncepte kronologije, kauzalnosti te kontinuiteta i promjene. Takva znanja važna su za razumijevanje događaja, ljudi, društvenih pojava i procesa, uzroka, 
posljedica, kontinuiteta i promjena kroz prošlost koji su oblikovali svijet u kojem živimo.  

 Kroz sadržaje nastave povijesti učenici stječu potrebna znanja i vještine za bolje razumijevanje i vrednovanje lokalnog/nacionalnog povijesnog i kulturnog 
naslijeđa stavljajući ga u širi regionalni, europski i globalni kontekst. Povijest kao nastavni predmet razvija kod učenika etičko-moralne vrijednosti 
promicanjem ideja empatije, snošljivosti, suradnje, poštivanja ljudskih prava, dostignuća i težnji te uvažavanje svih oblika različitosti. Takav pristup utjecat će 
na formiranje učenika u društveno odgovorne i informirane pojedince koji će kritički vrednovati svijet oko sebe i aktivno sudjelovati u demokratskom društvu i 
zajednici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MJESEC PREDMETNI 

ISHOD 

DOMENA NASTAVNA TEMA IZ 

KURIKULUMA 

POVEZANOST S 

MEĐUPREDMETNIM 

TEMAMA 

NASTAVNA  

JEDINICA 

BROJ 

SATA 

RUJAN Upoznavanje s: elementima vrednovanja iz kurikuluma Povijesti; odgojno-obrazovnim ishodima i 

razinom dobar ostvarenosti iz kurikuluma nastavnoga predmeta Povijest; planiranim metodama 

vrednovanja; planiranom učestalosti vrednovanja. 

Uvodni sat 1. 

RUJAN POV OŠ A.6.1. 

Učenik objašnjava 

dinamiku i 

promjene u 

pojedinim 

društvima u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Društvo Doba velikih migracija i 

ranosrednjovjekovna 

Europa 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4),  

POD (B.3.2.) 

Uvod u srednji vijek 

 

2. 

RUJAN POV OŠ D.6.1. 

Učenik objašnjava 

oblike vlasti i 

načine upravljanja 

državom u 

srednjem i ranom 

novom vijeku, 

njihova djela i 

zasluge. 

Politika Franci, Arapi i Bizantsko 

Carstvo 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4),  

POD (B.3.2.) 

Bizant – carstvo na tri 

kontinenta  

3. 

Europski zapad u ranom 

srednjem vijeku 

4. 

Susret kršćana i islama 5. 

Franci, Arapi i Bizantsko 

Carstvo (pon.) 

6. 



RUJAN POV OŠ C.6.1. 

Učenik objašnjava 

utjecaj znanosti, 

izuma i tehnologije 

na razvoj društva u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Znanost i 

tehnologija 

Doprinosi Arapa i Židova u 

prijenosu i razvoju 

znanstvene misli na 

Sredozemlju i u Europi 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4),  

POD (A.3.1., B.3.2.) 

Arapi i Židovi u dodiru sa 

Europskim zapadom 

7. 

LISTOPAD POV OŠ A.6.1. 

Učenik objašnjava 

dinamiku i 

promjene u 

pojedinim 

društvima u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Društvo Utjecaj križarskih ratova na 

europska i hrvatska društva 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

Križarski ratovi 

 

8. i 9.  

LISTOPAD POV OŠ D.6.1. 

Učenik objašnjava 

oblike vlasti i 

načine upravljanja 

državom u 

srednjem i ranom 

novom vijeku, 

njihova djela i 

zasluge. 

Politika Europske monarhije u 

srednjem i ranom novom 

vijeku 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4),  

ODR(C.3.3., C.3.4.), 

GOO(A.3.1., A.3.,3., B.3.1.), 

POD (B.3.2.) 

Razvoj srednjovjekovnih 

monarhija 

10. 

Apsolutne i parlamentarne 

monarhije 

11. 

Europske monarhije u 

srednjem i ranom novom 

vijeku (pon.) 

12. 

LISTOPAD 

 

 

 

1. pisana provjera znanja i vještina: Europa u srednjem i ranom 

novom vijeku 

- Doba velikih migracija i ranosrednjovjekovna Europa; 

- Franci, Arapi i Bizantsko Carstvo; 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

B.3.4.), 

OSR (B.3.4) 

 

Tematsko ponavljanje za 1. 

pisanu provjeru znanja i 

vještina 

13. 

1. pisana provjera znanja i 

vještina 

14. 



- Doprinosi Arapa i Židova u prijenosu i razvoju znanstvene misli na 

Sredozemlju i u Europi; 

- Utjecaj križarskih ratova na europska i hrvatska društva; 

- Europske monarhije u srednjem i ranom novom vijeku 

Analiza 1. pisane provjere 

znanja i vještina 

15. 

LISTOPAD 

STUDENI 

POV OŠ D.6.1. 

Učenik objašnjava 

oblike vlasti i 

načine upravljanja 

državom u 

srednjem i ranom 

novom vijeku, 

njihova djela i 

zasluge. 

Politika Hrvatska kneževina, 

kraljevstvo, zajednica s 

Ugarskom, dio habsburških 

zemalja 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

U novoj domovini 16. 

Od kneževine do 

kraljevstva 

17. 

Kraljevstvo Hrvatske i 

Dalmacije 

18. 

Hrvatska kneževina i 

kraljevstvo (pon.) 

19. 

U zajedničkoj državi s 

Ugarskom 

20. 

Vrhunac hrvatskog 

srednjovjekovlja 

21. 

Hrvatska kneževina i 

kraljevstvo (pon.) 

22. 

STUDENI 

PROSINAC 

POV OŠ A.6.1. 

Učenik objašnjava 

dinamiku i 

promjene u 

pojedinim 

društvima u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Društvo Hrvatska u srednjem vijeku 

– kneževi, kraljevi i kraljice, 

župani, plemstvo, 

svećenstvo i seljaštvo 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

Ranosrednjovjekovno 

hrvatsko društvo 

23. 

Odnos hrvatskog plemstva 

i vladara 

24. 

Hrvatsko srednjovjekovno 

društvo (pon.) 

25. 

PROSINAC 

 

 

 

2. pisana provjera znanja i vještina: Hrvatska u srednjem vijeku 

- Hrvatska kneževina, kraljevstvo, zajednica s Ugarskom, dio 

habsburških zemalja 

- Hrvatska u srednjem vijeku – kneževi, kraljevi i kraljice, župani, 

plemstvo, svećenstvo i seljaštvo 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

B.3.4.), 

OSR (B.3.4) 

 

Tematsko ponavljanje za 2. 

pisanu provjeru znanja i 

vještina 

26. 

2. pisana provjera znanja i 

vještina 

27. 

Analiza 2. pisane provjere 

znanja i vještina 

28. 



PROSINAC POV OŠ D.6.1. 

Učenik objašnjava 

oblike vlasti i 

načine upravljanja 

državom u 

srednjem i ranom 

novom vijeku, 

njihova djela i 

zasluge. 

POV OŠ E.6.2. 

Učenik raspravlja o 

obilježjima i 

sukobima religija u 

civilizacijama, 

društvima i 

kulturama 

srednjega i ranoga 

novog vijeka. 

Politika 

 

Filozofsko-

religijsko-

kulturno 

područje 

IZBORNA TEMA 

Srednjovjekovna Bosna 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

Srednjovjekovna Bosna 29. i 30. 

SIJEČANJ POV OŠ E.6.2. 

Učenik raspravlja o 

obilježjima i 

sukobima religija u 

civilizacijama, 

društvima i 

kulturama 

srednjega i ranoga 

novog vijeka. 

Filozofsko-

religijsko-

kulturno 

područje 

Kristijanizacija Europe i 

hrvatskih zemalja 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

Kršćanstvo – temelj 

srednjovjekovne Europe 

31. 

Crkva u Hrvata 32. 

Crkva u srednjem vijeku 33. 

Crkva između reformacije i 

protureformacije 

34. 

Kristijanizacija Europe i 

hrvatskih zemalja (pon.) 

35. 



SIJEČANJ POV OŠ B.6.1. 

Učenik objašnjava 

gospodarsku 

dinamiku i njezinu 

važnost u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Ekonomija Gospodarstvo na 

srednjovjekovnom i 

ranonovovjekovnom 

vlastelinstvu 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.), 

ODR (C.3.2.) 

Feudalni posjed i feudalni 

odnosi 

36. 

VELJAČA POV OŠ A.6.1. 

Učenik objašnjava 

dinamiku i 

promjene u 

pojedinim 

društvima u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Društvo Srednjovjekovno društvo – 

građanin, plemić i seljak 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (A.3.1., B.3.2.), 

ODR (C.3.4.), 

GOO (A.3.1.) 

Život u gradu 37. 

Život na selu 38. 

Život plemića i vitezova 39. 

Srednjovjekovno društvo – 

građanin, plemić i seljak 

(pon.) 

40. 

VELJAČA 

OŽUJAK 

POV OŠ B.6.1. 

Učenik objašnjava 

gospodarsku 

dinamiku i njezinu 

važnost u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Ekonomija Uspon obrta, trgovine i 

manufakture 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (A.3.1., B.3.2.), 

ODR (C.3.2., C.3.4.) 

Obrt, trgovina i novac u 

srednjem vijeku 

41. 

Porast stanovništva i razvoj 

gradova 

42. 

Razvoj gradova u 

hrvatskim zemljama 

43. 

Uspon obrta, trgovine i 

manufakture 

44. 

OŽUJAK 

 

 

3. pisana provjera znanja i vještina: Društvo srednjeg i ranog 

novog vijeka 

- Gospodarstvo na srednjovjekovnom i ranonovovjekovnom 

vlastelinstvu 

- Srednjovjekovno društvo – građanin, plemić i seljak 

- Uspon obrta, trgovine i manufakture 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

B.3.4.), 

OSR (B.3.4) 

 

Tematsko ponavljanje za 3. 
pisanu provjeru znanja i 

vještina 

45. 

3. pisana provjera znanja i 

vještina 

46. 

Analiza 3. pisane provjere 

znanja i vještina 

47. 

OŽUJAK POV OŠ B.6.1. Ekonomija 

 

IZBORNA TEMA: Dubrovnik – uspon do 

moćne Republike 

48. 



Učenik objašnjava 

gospodarsku 

dinamiku i njezinu 

važnost u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

POV OŠ D.6.1. 

Učenik objašnjava 

oblike vlasti i 

načine upravljanja 

državom u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Politika Dubrovačka republika, 

institucije i diplomacija 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.), 

ODR (C.3.2.) 

Zlatno doba Dubrovnika 49. 

OŽUJAK POV OŠ B.6.1. 

Učenik objašnjava 

gospodarsku 

dinamiku i njezinu 

važnost u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Ekonomija Gospodarske posljedice 

velikih geografskih otkrića 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.), 

ODR (C.3.2.) 

Europljani otkrivaju svijet 50. i 51. 

TRAVANJ POV OŠ C.6.1. 

Učenik objašnjava 

utjecaj znanosti, 

izuma i tehnologije 

na razvoj društva u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Znanost i 

tehnologija 

Tehnološki napredak u 

srednjem i ranom novom 

vijeku 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (A.3.1., B.3.2.) 

Izumi i tehnički napredak – 

gradnja utvrda 

52. 

TRAVANJ 

SVIBANJ 

POV OŠ E.6.1. 

Učenik objašnjava 

različite ideje, 

umjetničke stilove i 

književna djela u 

Filozofsko-

religijsko-

kulturno 

područje 

Umjetnost od 

predromanike do baroka 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

Kultura i umjetnost u 

ranosrednjovjekovnoj 

Hrvatskoj 

53. 

Vrijeme katedrala 54. 

Početak novog doba 55. 



srednjem i ranom 

novom vijeku. 

OSR (B.3.4), 

POD (A.3.1., B.3.2.) 

Umjetnost renesanse 56. 

Umjetnost baroka 57. 

Umjetnost od predromanike 

do baroka (pon.) 

58. 

SVIBANJ POV OŠ D.6.1. 

Učenik objašnjava 

oblike vlasti i 

načine upravljanja 

državom u 

srednjem i ranom 

novom vijeku, 

njihova djela i 

zasluge. 

Politika Uspon Osmanskog Carstva 

do statusa svjetske velesile 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

Europa u sjeni polumjeseca 59. i 60. 

SVIBANJ 

 

 

 

 

POV OŠ A.6.1. 

Učenik objašnjava 

dinamiku i 

promjene u 

pojedinim 

društvima u 

srednjem i ranom 

novom vijeku. 

Društvo 

 

 

 

 

 

Učinak osmanskog širenja 

na europske i hrvatske 

prostore 

 

 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

A.3.4., B.3.1., B.3.2., B.3.3., 

B.3.4, D.3.2.),  

IKT (A.3.1., A.3.2., C.3.2., 

D.3.1., D.3.2., D.3.3.), 

OSR (B.3.4), 

POD (B.3.2.) 

Stogodišnji hrvatsko – 

turski rat 

61. i 62. 

Hrvatski krajevi i Bosna 

pod Turcima 

63. 

Oslobađanje hrvatskih 

zemalja od Turaka 

64. 

Učinak osmanskog širenja 

na europske i hrvatske 

prostore (pon.) 

65. 

LIPANJ 4. pisana provjera znanja i vještina: Osmansko Carstvo i Europa 

- Uspon Osmanskog Carstva do statusa svjetske velesile;  

- Učinak osmanskog širenja na europske i hrvatske prostore 

UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

B.3.4.), 

OSR (B.3.4) 

Tematsko ponavljanje za 4. 

pisanu provjeru znanja i 

vještina 

66. 

4. pisana provjera znanja i 

vještina 

67. 

Analiza 4. pisane provjere 

znanja i vještina 

68. 

LIPANJ Sve nastavane teme kurikuluma Povijesti za 6. razred osnovne škole UKU (A.3.1, A.3.2., A.3.3., 

B.3.2., B.3.4.), 

OSR (B.3.4) 

Sistematizacija gradiva  69. 

Zaključivanje ocjena 70. 

 



 

 

ELEMENTI I KRITERIJI PRAĆENJA USPJEHA UČENIKA 

 

    Elementi vrednovanja u učenju i poučavanju Povijesti povezani su s tehničkim konceptima te sadržajima i aktivnostima iz ishoda učenja. 

Činjenično  znanje: poznavanje najvažnijih događaja, pojava, procesa, pojmova, osoba i činjenica. 

Konceptualno 

znanje:  

poznavanje uzročno-posljedičnih odnosa, povijesne kronologije, povijesnoga kontinuiteta i općih društvenih promjena, uporaba povijesnog zemljovida i 

poznavanje povijesnih izvora i stavljanje istih u povijesni kontekst. 

Proceduralno 

znanje:  
uporaba i interpretacija povijesnih izvora, kreiranje povijesnih zemljovida i rad na njima, kreiranje i izlaganje samostalnih radnih zadataka i pisanih radova. 

 

 

 

 

 

OBLICI PROVJERE ZNANJA 

 pisana  

 usmena  

 izrada pisanih, grafičkih, praktičnih, tehničkih i drugih zadaća, rješavanje zadaća objektivnog tipa, ponavljanje gradiva na satu i ostali odgovarajući 

oblici (prezentacije, referati, istraživački radovi, izložbe i sl.) 

 

 

 

 



 

 

R. br. Oblik 

provjeravanja 

Koliko često i kada (približno) će biti 

primijenjen dotični oblik 

Koji elementi će biti provjereni:  

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

Individualno 

 

 

 

 

Skupno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualno 

 

Skupno 

 

Usmena provjera znanja svaki nastavni sat (ako je 

moguće 2 puta u polugodištu) 

 

 

Pisana provjera:  

 

1. polugodište: 

1. pisana provjera znanja i vještina: Europa  u 

srednjem i ranom novom vijeku 

 

2. pisana provjera znanja i vještina: Hrvatska u 

srednjem vijeku 

 

2. polugodište: 

3. pisana provjera znanja i vještina: Društvo 

srednjeg i ranog novog vijeka 

 

4. pisana provjera znanja i vještina: Osmansko 

Carstvo i Europa 

 

 

Učeničke zadaće, prezentacije i dr. 

 

Timski rad: rješavanje zadataka, analiza izvora i sl. 

 

Činjenično i konceptualno znanje 

 

 

 

 

 

 

 

Činjenično i konceptualno znanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceduralno znanje 

 

 

 

 



 

Domaće zadaće i radni zadaci:  

    Učenici mogu dobiti domaću zadaću (odgovaranje na zadana pitanja ili pitanja iz udžbenika i radne bilježnice, analiza izvora i povijesnih zemljovida, 

interpretacija i prezentacija prilagođenih i ciljanih tematskih radnih zadataka, kreiranje lente vremena i kronoloških tablica, zadaci esejskog tipa, manje 

istraživanje, izrada plakata, prezentacije, referata i sl.). 

 

 

 

 

KRITERIJI VREDNOVANJA 

 

 

ČINJENIČNO ZNANJE 

Znanje tj. mogućnost opisivanja i objašnjavanja činjenica i pojmova iz nastavnog 

gradiva koje se provjerava.  

 

ODLIČAN – Učenik zna objasniti sve tražene povijesne događaje, pojave i pojmove. 

Može ih produktivno i samostalno uporabiti, ne zbunjuju ga dodatna pitanja učitelja, 

odgovaranje nalikuje razgovoru.  

- Uočava i primjenjuje korelacije između nastavnih sadržaja povijesti i drugih 

predmeta. Povezuje naučeno gradivo sa suvremenim događajima. 

 VRLO DOBAR – Učenik zna većinu povijesnih događaja, pojmova i pojava. Nije 

uvijek samostalan u uporabi istih, uglavnom ga ne zbunjuju pitanja učitelja, oko 

nekih pojmova je nesiguran. 

DOBAR – Učenik prepoznaje samo najvažnije povijesne pojmove, događaje i 

procese. Potrebno mu je dosta pomoći učitelja, njome se uglavnom zna koristiti, 

poneka pitanja učitelja mogu ga zbuniti. 

DOVOLJAN – Učenik prepoznaje samo temeljne pojmove i najvažnije povijesne 

događaje i ličnosti.  

NEDOVOLJAN – Unatoč potpitanjima i navođenju od strane učitelja nije odgovorio 

na više od polovice pitanja, odgovori su površni. Neispravno navodi i koristi 

povijesne pojmove. 



 

KONCEPTUALNO ZNANJE 

- razvrstati ljude, događaje i promjene  u svjetskoj i hrvatskoj povijesti u ispravna 

vremenska razdoblja, interpretirati povijesne sadržaje uz pomoć povijesne i 

geografske karte; objasniti povezanost geoprostora s gospodarskim razvojem; 

protumačiti razlike i sličnosti između 

- analizirati primjere promjene i kontinuiteta kroz različita povijesna razdoblja; izraditi 

crtu vremena s različitim povijesnim aspektima ili usporednu tablicu zbivanja 

- opisati i povezati  razloge i rezultate povijesnih događaja, situacija i promjena u 

proučavanim razdobljima (kratkoročni i dugoročni uzroci/ posljedice). Učenik može 

klasificirati, analizirati, sumirati, navesti primjer objašnjavajući pov. događaje. 

ODLIČAN – Točno i argumentirano  razvrstava ljude, događaje i promjene u 

ispravna vremenska razdoblja (orijentacija unutar razdoblja i kroz razdoblja) i 

rekonstruira tijek i trajanje povijesnih događaj i promjena. Samostalno izrađuje 

točne i cjelovite crte vremena i usporedne tablice zbivanja. 

Točno uočava te objašnjava povijesne sadržaje na povijesnoj karti i donosi 

zaključke. Samostalno i precizno u slijepe karte unosi tražene povijesne sadržaje.   

Događaje i procese tumači kao uzročno‐posljedični slijed, razumije uzroke različitih 

motiva pojedinaca i društvenih skupina, može protumačiti međuovisnost događaja 

u različitim zemljama. Opisuje i povezuje razloge i rezultate povijesnih događaja, 

situacija i promjena u proučavanim razdobljima. Donosi ispravne zaključke o 

promjenama i kontinuitetima unutar šireg povijesnog konteksta 

 VRLO DOBAR – Točno razvrstava ljude, događaje i promjene u ispravna 

vremenska razdoblja (orijentacija unutar razdoblja i kroz razdoblja) i rekonstruira 

tijek i trajanje povijesnih događaj i promjena.  Izrađuje točne crte vremena. 

Usporedne tablice zbivanja izrađuje uz pomoć učitelja.  

 Točno uočava te objašnjava povijesne sadržaje na povijesnoj karti. U  slijepe karte 

unosi gotovo sve tražene  povijesne sadržaje.   

DOBAR – Većinu ljudi, događaja i promjena razvrstava u ispravna vremenska 

razdoblja (orijentacija unutar razdoblja i kroz razdoblja) i rekonstruira trajanje 

povijesnih događaj i promjena. Uz pomoć učitelja izrađuje crte vremena. 

Na  slijepe karte unosi veći dio traženih sadržaja.    

DOVOLJAN – Površno i s pogreškama razvrstava ljude, događaje i promjene u  

vremenska razdoblja (orijentacija unutar razdoblja i kroz razdoblja) i određuje tijek i 

trajanje povijesnih događaj i promjena. 

Površno i s pogreškama određuje povijesne sadržaje na povijesnoj karti ili se ne 

zna  koristiti slijepim kartama.   

NEDOVOLJAN – Ne prepoznaje povijesne sadržaje na karti. Unatoč potpitanjima i 

navođenju od strane učitelja nije odgovorio na više od pola postavljenih pitanja. 

Učenik nije usvojio ključne pojmove vezane uz kronologiju. Niti uz veliku  pomoć 

učitelja ne opisuje karakteristična obilježja prošlih društava i razdoblja niti izrađuje 

najjednostavnije crte vremena. 



 

PROCEDURALNO ZNANJE 

Proceduralno znanje u nastavi povijesti uključuje poznavanje metoda prikupljanja, 

sređivanja i obrade podataka, znanje o načinima interpretacije i pisanja povijesnog 

eseja. Prema tome proceduralno znanje opskrbljuje učenike znanjima koja su im 

potrebna za rješavanje problema. Rješavanje problema događa se u trenutku kada 

učenik mora utvrditi način kojim će postići cilj koji nikad ranije nije bio ostvaren. U 

nastavi povijesti to su dakle znanja potrebna da bi se u konačnici napravilo malo 

povijesno istraživanje ili neki manje složen zadatak. 

 

ODLIČAN – učenik samostalno i točno analizira povijesni izvor ili historiografiju, od 

definiranja vrste izvora do podataka o vremenu nastanka izvora, autoru, razlogu 

zbog kojeg je izvor nastao, što je sadržaj izvora, do samostalnog uočavanja stava 

autora o pov. događaju/osobi 

 

 VRLO DOBAR -  uz minimalnu pomoć učitelja analizira pov. izvor, točno i 

strukturirano 

 

DOBAR – uz pomoć i vođenje učitelja analizira pov. izvor uz manje pogreške 

 

DOVOLJAN – uz dosta pogrešaka i uz veliku pomoć učitelja analizira pov. izvor 

 

NEDOVOLJAN – ni uz pomoć učitelja ne uspijeva analizirati povijesni izvor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KRITERIJI VREDNOVANJA PISANIH PROVJERA 

 

 

OCJENA POSTOTAK 

Odličan  (5) 90 - 100 % 

Vrlo dobar  (4) 80 - 89 % 

Dobar  (3) 61 - 79 % 

Dovoljan  (2) 50 - 60 % 

Nedovoljan  (1) 0 - 49 % 

 

 

*Ukoliko više od 50 % učenika jednog razreda dobije negativnu ocjenu iz pisanog rada, rad se može ponoviti (jedan put) u roku od dva tjedna. 

 

 

 

ZAKLJUČIVANJE OCJENA 

    Zaključne ocjene proizlaze na temelju svih ocjena dobivenih tijekom nastavne godine i na temelju bilješki o učeniku u rubrici Napomene. Iako je najčešće, 

nije nužno rezultat aritmetičke sredine. 

 

 

 



 

 

OBVEZE UČITELJA 

 

- izvođenje nastave i drugih oblika neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima, 

- obavljanje ostalih poslova koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti i poslova iz nastavnog plana, programa, 
kurikuluma ili godišnjeg plana i programa, godišnjeg izvedbenog kurikuluma, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebnih poslova koji proizlaze iz 
ustroja rada škole, 

- pripremanje za neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima 

- ispravak i analiza pisanih radova učenika, 

- briga o izvršavanju učeničkih obveza, 

- dežurstva, 

- suradnja sa stručnim suradnicima, 

- stručno usavršavanje i sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo. 

 

 

 

OBVEZE UČENIKA 

 

- redovito pohađanje obveznog dijela nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, 

- pridržavanje pravila kućnoga reda, 

- izvršavanje učeničkih obveza koje su propisane nastavnim planom i programom, 

- čuvanje udžbenika i drugih obrazovnih i nastavnih sredstava. 
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