
VREDNOVANJE USVOJENOG ZNANJA

Prije početka vrednovanja važno je s učiteljem raspraviti što se vrednuje i na koji način će se procijeniti uspješnost onoga 
što se vrednuje. U prilogu su predlošci koji ti mogu pomoći da samovrednovanjem vlastitog znanja, ali i vrednovanjem 
znanja drugih učenika, bolje razumiješ što je važno u vrednovanju i ostvariš  bolje rezultate. Na sličan način i učitelji 
procjenjuju tvoje znanje. Za procjenu uspješnosti potrebno je u odgovarajuće polje tablice staviti znak „P“ .
Ako pomoću predložaka vrednuješ svoje znanje više puta, tada u bilježnicu nacrtaj odgovarajuću tablicu. Umjesto 
prepisivanja teksta, možeš koristiti pripadajuće oznake (slova) tamo gdje su one ponuđene. 

1. Samovrednovanje uspješnosti rada u grupi

ŠTO SE VREDNUJE?  P ili ─
A. Zadatak smo obavili uspješno.

B. U izvršavanju zadatka sudjelovali su svi članovi grupe.

C. Svaki je član grupe odgovorno obavio svoj dio zadatka.

D. Tijekom rada u grupi međusobno smo uvažavali različita mišljenja. 

E. Moje sudjelovanje u izvršenju zadatka značajno je doprinijelo konačnim rezultatima rada.

F. Rad u grupi olakšava mi razumijevanje teme.

G. Mogu uspješno objasniti temu o kojoj smo učili radom u grupi.

H. Napiši kako možeš unaprijediti rad u grupi.

2. Samovrednovanje uspješnosti istraživanja

ŠTO SE VREDNUJE?  UVIJEK PONEKAD NE JOŠ

A. Mogu oblikovati istraživačko pitanje na koje se može odgovoriti istraživanjem.

B. Mogu samostalno osmisliti istraživanje za odgovor na istraživačko pitanje.

C. Mogu samostalno koristiti pribor za mjerenje i prikupljanje podataka.

D. Mogu prikupljene podatke prikazati u tablici, grafom i/ili crtežom. 

E. Mogu analizirati dobivene rezultate i na temelju njih izvesti zaključak.

F. Mogu prezentirati rezultate istraživanja na način da drugi razumiju zaključke.

G. Mogu odgovoriti na pitanja vezana uz temu istraživanja.

3. Vrednovanje i samovrednovanje shematskih/grafičkih prikaza 

ŠTO SE VREDNUJE?   U POTPUNOSTI DJELOMIČNO TREBA POPRAVITI

A. Prikaz sadrži sve važne podatke.

B. Odnosi između podataka su jasni i točni.

C. Prikaz ukazuje na razumijevanje teme.

D. Korištene boje doprinose razumijevanju prikaza.

E. Prikaz na kreativan način predstavlja temu. 

F. Prikaz je uredan i lako se čita.

4. Samovrednovanje uspješnosti izvođenja praktičnog rada

USPJEŠNOST (procijeni stavljajući znak „P“ uz odgovarajući redak) PROCJENA 
USPJEŠNOSTI

A. Samostalno izvodim praktični rad. Dobivene rezultate uspješno koristim za samostalno  
izvođenje zaključaka.
B. U izvođenju praktičnog rada trebam minimalnu pomoć učitelja ili drugih učenika.  
Na temelju dobivenih rezultata uglavnom mogu izvesti zaključak.
C. U izvođenju praktičnog rada povremeno trebam pomoć učitelja ili drugih učenika.  
Na temelju dobivenih rezultata mogu izvesti zaključak uz manju pomoć učitelja ili drugih učenika.
D. U izvođenju praktičnog rada gotovo cijelo vrijeme trebam podršku učitelja ili drugih učenika.  
Iz dobivenih rezultata zaključke izvodim isključivo uz usmjeravanje učitelja ili drugih učenika.
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5. Vrednovanje i samovrednovanje plakata ili prezentacije

ŠTO SE VREDNUJE? IZVRSNO (5) KOREKTNO (3) U RAZVOJU (1)

A. SADRŽAJ

a. Odabrani sadržaji u 
skladu su sa zadanom 
temom. Znanstveno su 
točni.

b. Odabrani sadržaji djelomično su 
u skladu sa zadanom temom. 
Vidljive su manje netočnosti.

c. Većina sadržaja nije u skladu 
sa zadanom temom. Vidljive 
su značajnije znanstvene 
pogreške.

B. RAZUMIJEVANJE
a. Iz prikaza je vidljivo da je 
autor usvojio sadržaje i da 
ih razumije.

b. Iz prikaza je vidljivo da je autor 
djelomično usvojio sadržaje i da 
određene dijelove ne razumije u 
potpunosti. 

c. Iz prikaza je vidljivo da autor 
većinu sadržaja nije usvojio i 
ne razumije.

C. KREATIVNOST

a. Prikaz privlači pažnju 
i zanimljiv je. Slike su 
smišljeno odabrane kako bi 
prikazale zadanu temu.

b. Prikaz djelomično privlači 
pažnju i/ili je djelomično zanimljiv. 
Korištene slike djelomično 
predstavljaju zadanu temu.

c. Prikaz uglavnom ne privlači 
pažnju. Slike su odabrane 
samo da se zadovolji forma 
i minimalno predstavljaju 
zadanu temu.

D. VIZUALNI DOJAM

a. Korištene boje 
pridonose boljoj 
razumljivosti. Usklađen 
je omjer slika i teksta. 
Istaknuti su važni dijelovi 
teksta. 

b. Korištene boje djelomično 
pridonose razumljivosti. 
Djelomično je usklađen omjer slika 
i teksta. Istaknuti su neki važni 
dijelovi teksta.

c. Korištene boje vrlo slabo 
pridonose razumljivosti. 
Neusklađen je omjer slika i 
teksta, a naslov i podnaslovi su 
slabo istaknuti.

E. IZLAGANJE

a. Prikazani sadržaji 
izloženi su samostalno i 
u potpunosti točno. Na 
postavljena pitanja dani 
su točni odgovori.

b. Prikazani sadržaji izloženi su uz 
djelomično korištenje podsjetnika. 
Na većinu postavljenih pitanja dani 
su točni odgovori. 

c. Prikazani sadržaji izloženi 
su uz neprestano korištenje 
podsjetnika. Samo na neka 
postavljena pitanja dani su 
točni odgovori.

6. Samovrednovanje uspješnosti praćenja sata
Tijekom sata u prvi stupac zabilježi sadržaje koji se obrađuju (npr. životni uvjeti u vodi) i za koje uočiš da učitelj na njih 
stavlja naglasak  (npr. stavi ih u podnaslov, naglasi njihovu važnost, zapiše na ploču).  
Potom na kraju sata promisli o svakom od zabilježenih sadržaja i procijeni njihovu usvojenost na tom satu. 

SADRŽAJI KOJI SE VREDNUJU

7. Samovrednovanje uspješnosti učenja
Na kraju sata u priloženu tablicu zabilježi 3 činjenice o obrađenoj temi za koje smatraš da ih znaš i možeš objasniti,  
2 činjenice za koje smatraš da ih djelomično znaš i 1 činjenicu za koju smatraš da još uvijek ne znaš.

ZNAM NE ZNAMDJELOMIČNO
ZNAM
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