ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

СТАНДАРДИ ПО НИВОИМА ПОСТИГНУЋА
ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО
ИС.1.2.1. Самостално прикупља и
разврстава различите изворе
информација о прошлости и
садашњости у функцији истраживања.

ИС.1.1.1. Разуме значење
основних историјских и појмова
историјске науке.
ИС.1.1.2. Користи хронолошке
термине у одговарајућем
историјском и савременом
контексту.
ИС.1.1.3. Препознаје историјски
простор на историјској карти.
ИС.1.1.4. Именује најзначајније
личности и наводи основне
процесе, појаве и догађаје из
опште и националне историје.
ИС.2.1.1. Анализира
специфичности одређених
историјских појмова.
ИС.2.1.2. Показује историјске
појаве на историјској карти и
препознаје историјски простор
на географској карти.
ИС.2.1.3. Објашњава и повезује
улогу личности, процесе,
појаве, догађаје из националне и
опште историје.
ИС.3.1.1. Разуме и анализира
променљивост историјског
простора у различитим
периодима, уз употребу
историјске, географске и
савремене политичке карте.
ИС.3.1.2. Критички просуђује
важне процесе, појаве, догађаје
и личности из опште и
националне историје.

ИС.1.2.2. Уочава да постоје различита
виђења исте историјске појаве на
основу поређења више историјских
извора.
ИС.1.2.3. Препознаје предрасуде,
стереотипе, пропаганду и друге видове
пристрасности у тумачењу историјских
појава у историјским и савременим
изворима информација.
ИС.1.2.4. Усмено интерпретира
историјски наратив и саопштава
резултате самосталног елементарног
истраживања.
ИС.1.2.5. Писано саопштава резултате
елементарног истраживања уз употребу
текстуалне word датотеке (фајла).
ИС.2.2.1. Процењује релевантност и
квалитет различитих извора
информација о прошлости и
садашњости и примењује их у
истраживању и презентацији.
ИС.2.2.2. Анализира предрасуде,
стереотипе, пропаганду и друге видове
пристрасности у тумачењу историјских
појава у историјским и савременим
изворима информација и уочава
њихове последице.
ИС.3.2.1. Закључује на основу
истраживања различитих извора
информација о прошлости и
садашњости.
ИС.3.2.2. Издваја и објашњава
специфичне сличности и разлике у
тумачењима исте историјске појаве на
основу различитих историјских извора.
ИС.3.2.3. Усмено објашњава резултате
самосталног елементарног
истраживања и аргументовано брани
изнете ставове и закључке.
ИС.3.2.4. Писано и графички
презентује резултате елементарног
истраживања уз употребу нових
технологија.

НАПРЕДНИ НИВО
ИС.1.3.1. Препознаје историјску
димензију савремених друштвених
појава и процеса.
ИС.1.3.2. Идентификује улогу
историјских личности у обликовању
савремене државе и друштва.
ИС.1.3.3. Разуме значај и показује
одговоран однос према културноисторијском наслеђу сопственог и
других народа.
ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања
и неговања сећања на важне
личности, догађаје и појаве из
прошлости народа, држава,
институција.
ИС.1.3.5. Уочава елементе
интеркултуралних односа и
препознаје вредности друштва
заснованог на њиховом неговању.
ИС.1.3.6. Пореди историјски и
савремени контекст поштовања
људских права и активно учествује у
интеркултуралном дијалогу.
ИС.1.3.7. Препознаје узроке,
елементе и последице историјских
конфликата и криза са циљем
развијања толеранције,културе
дијалога и сензибилитета за
спречавање потенцијалних
конфликата.
ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве
различитог историјског трајања,
уочава сличности и прави разлику у
односу на њихов савремени и
историјски контекст.
ИС.3.3.1. Анализира савремене појаве
и процесе у историјском контексту и
на основу добијених резултата изводи
закључке.
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РАЗРЕД / СМЕР

ПРВИ

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА / НИВОИМА ПОСТИГНУЋА
ИСХОДИ (на крају теме ученик је у стању да … )
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ
1.

Основи
историјског
истражива
ња

ОСНОВНИ НИВО

СРЕДЊИ НИВО

НАПРЕДНИ НИВО
- закључује о мерилима поделе
извора по важности и значају

- зна поделу, врсте и значај
историјских извора
- уме да наведе
релевантност/вредност
различите групе извора и
места чувања извора
- зна шта чини историјску
науку, а шта псеудонауку

- уочава посебности и
карактеристике
различитих извора
- препознаје примере
злоупотребе историје
- разуме историјске
методе рада

- објасни значај различитих извора
на конкретним примерима
- идентификује суштинске разлике
између науке и псеудонауке на
конкретним примерима
- схвата последице злоупотребе
историје
- повезује различите врсте извора
да би добио комплетну слику
прошлости

2.

Држава и
политички
оквири
цивилизаци
ја Старог
века

- зна основне појмове датог
просторног и временског
оквира
- наводи основну
хронолошку поделу старог
века
- препознаје најважније
државе старог века
- уочава карактеристике
државе и друштва старог
века
- именује кључне личности
и догађаје
- зна најважнија обележја
различитих античких
држава и друштава

3.

Друштвени
и
привредни
односи у
Старом
веку

- зна основне појмове датог
просторног и временског
оквира
- зна основну поделу
друштва старог века
- наведе различите
категорије становништва
- зна кључне привредне
односе у старом веку

- разуме специфичности
хронолошке поделе
старог века
- пореди различите
структуре држава старог
века
- лоцира кључне државе и
географске појмове на
историјској карти
- смешта кључне
личности и догађаје у
одговарајући просторновременски контекст

- уме да одреди различите
друштвене класе и наведе
њихове особености
- пореди различите
категорије становништва
- уочава повезаност и
континуитет развоја
привреде у старом веку

- објасни различите хронолошке
оквире старог века
- повезује и схвата сличности
различитих држава антике
- илуструје примерима
карактеристике развоја држава и
друштва старог века
- објасни структуру и поделу
друштава старог века
- анализира специфичности развоја
држава антике

- схвата основу поделе друштва и
улогу раслојавања
- објасни сличности и разлике
различитих друштвених слојева
- илуструје примерима
специфичности привредног развоја
различитих држава
- анализира посебности
привредног развоја различитих
држава
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4.

Култура и
свакодневн
и живот у
Старом
веку

- зна основне појмове датог
просторног и временског
оквира
- уочава основне
карактеристике
културолошког развитка
народа старог века
- уме да наведе
карактеристике различитих
религија старог века
- зна основне одлике развоја
уметности и културе народа
старог века

- пронађе и одреди битне
заједничке елементе
различитих религија и
култура
- образложи
специфичности
културолошког развитка
различитих цивилизација
- идентификује битне
посебности различитих
култура

- разуме процес различитог
културолошког развитка
цивилизација старог века
- објасни специфичности
религијског / уметничког и
културолошког развитка
- донесе закључке о последицама и
значају културолошког развитка
античких цивилизација

- именује кључне личности
5.

Појаве
дугог
трајања миграције
и
цивилизаци
јске
тековине
епохе
Старог
века

- зна основне појмове датог
просторног и временског
оквира
- наведе битне миграционе
процесе током прошлости
- хронолошки одреди битне
историјске процесе
- зна како су прошлост и
садашњост у вези

ОПШТИ
ИСХОДИ
(односе се
на више
тема током
целе
школске
године)
По
завршеном
разреду,
ученик је у
стању да …

- у усменом и писаном
излагању користи основне
научне и историјске појмове
– користи хронолошке
одреднице на одговарајући
начин, у складу са
периодизацијом прошлости
–
наведе и лоцира
најважније праисторијске и
античке локалитете у
Европи и Србији
–
идентификује
основне елементе и одлике
друштва, државе и привреде
у цивилизацијама старог
века
- именује кључне личности
и догађаје епохе и смести их
у одговарајући контекст
- повезује историјке изворе
са датим временским
оквиром и изводи основне
закључке

- разуме узроке, поводе и
последице одређених
историјских појава /
процеса
- објасни одређене
историјске појаве /
процесе
- схвата да су прошлост и
садашњост повезани
–идентификује порекло и
процени сазнајну
вредност различитих
извора на основу
њихових спољних и
садржинских обележја
–
користећи ИКТ,
самостално или у групи,
презентује резултате
истраживања заснованог
на коришћењу одабраних
историјских извора и
литературе
–
поредећи
историјске и географске
карте датог про- стора,
уочава утицај рељефа и
климатских чинилаца на
настанак цивилизација и
кретање становништва
–
издвоји и
међусобно пореди
најважније одлике
државних уређења у
цивилизацијама старог
века
- уочава присуство и
препознаје важност

- објасни узроке, поводе и
последице историјских појава /
процеса
- анализира специфичности
историјских појава
- изводи закључке о повезаности
прошлости и садашњости

– објасни основе историјског
научног метода у реконструкцији
прошлости и уочава постојање
различитих интерпретација
–

анализира историјске
податке и идентификује
особености, континуитет и
промене у различитим појавама
дугог трајања
–
анализира узрочнопоследичне везе и идентификује их
на конкретним примерима
- уочи и изрази став у односу на
предрасуде, стерео- типе,
пропаганду и друге врсте
манипулација прошло- шћу на
конкретним примерима
–

уочава специфичности и
пореди друштвени положај и
начин живота припадника
различитих слојева у старом веку
–
пореди и илуструје
примерима одлике свакодневног
живота међу различитим
цивилизацијама старог века
- учествује у организовању и
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тековина цивилизација
старог века у савременом
свету

спровођењу заједничких школских
активности и активности које
подстичу друштвену одговорност

- тумачи историјске
изворе на основу
познатих премиса

- самостално и критички анализира
различите врсте историјских
извора

Примери задатака по нивоима
Основни ниво
1.
2.

Наведи име првог римског цара?
У време ког римског владара је хришћанство постало дозвољена, а у време ког
званична религија у Римском царству?

1.
2.

У чему је разлика између Велике сеобе народа и миграторних кретања на Балкану у
касној антици/раном средњем веку?
Објасни које су сличности и разлике између плебса у Риму и демоса у Атини?

1.
2.

Како је текао процес развоја политичких права у антици?
Зашто је пропала Римска држава?

Средњи ниво

Напредни ниво

ИСТОРИЈА
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ДОДАТНИ ПРИМЕРИ ИСХОДА / ЗАДАТАКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

Наст
теме

П
С
Н
П
В
И

Нив
п

- Разуме значеое пснпвних истпријских и ппјмпва истпријске науке.
* Пбјасни ппјмпве:
а)
истпријски извпри - _________________________________________________;
б) ера _____________________________________________________________; в) календар ________________________________________________________; г) перипдизација ___________________________________________________.

п
с
н

И
С
Т
П
Р
И
Ј
С
К
П
Г

- Зна ппделу, врсте и значај истпријских извпра.
- Уме да
наведе релевантнпст/вреднпст различите групе извпра и места чуваоа извпра.
* Пппуни табелу.
ИСТПРИЈСКИ ИЗВПРИ
ВРСТЕ ИСТПРИЈСКИХ ИЗВПРА
ГДЕ СЕ ЧУВАЈУ
СТРУЧОАЦИ
архиви,

п
в
н

пруђа, пружја,
фптпграфије ...
у нарпднпм
сећаоу
Најппузданији су _____________, а најмаое ппуздани _____________________.

и

с
р
И
С
Т
Р
А
Ж
И
В
А
О
А

Исхпди
Задаци

е
д
о
и

Кпристи хрпнплпшке термине у пдгпварајућем истпријскпм и савременпм кпнтексту.
*У кпјпј деценији, веку и миленијуму је Александар Велики (336-323 п.н.е.) ступип на престп?
___________________________________________________________.
- Зна шта чини истпријску науку, а шта псеудпнауку.
* Када се утврђује верпдпстпјнпст писанпг истпријскпг извпра, мпра да се утврди:
1) ______________________________; 2) ________________________________; 3)
______________________________; 4) ________________________________;
5)
______________________________.
- Разуме и уме да пбјасни кључне ппјмпве Праистприје
* Пбјасни ппјмпве:
а)
хпминиди _________________________________________________________,
б) каменп дпба ________________________________________________________, в) металнп
дпба _______________________________________________________, г) рпдпвскп друштвп
___________________________________________________.

- Објасни пснпве истпријскпг научнпг метпда у рекпнструкцији прпшлпсти и упчава
ппстпјаое различитих интерпретација.
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- Идентификује ппреклп и прпцени сазнајну вреднпст различитих извпра на пснпву
оихпвих сппљних и садржинских пбележја.
*Наведене кпраке у прпцесу кпришћеоа и тумачеоа писанпг ист. извпра сврстај пп
исправнпм редпследу (упиши редни брпј):
___ разврставаое према хрпнплпшкпм критеријуму, ___ утврђиваое верпдпстпјнпсти;
___ прикупљаое; ___ стављаое у кпнтекст и интерпретација; ___ тумачеое.
– Анализира

истпријске ппдатке и идентификује пспбенпсти, кпнтинуитет и прпмене у
различитим ппјавама дугпг трајаоа;
*Ппред ппјаве наведи за кпји перипд праистприје је пна карактеристична:
-хпрде или чпппри ____________________________________________________;
- спјеница ___________________________________________________________;
седелачки начин живпта ______________________________________________; - тргпвина
____________________________________________________________; - ватра
_______________________________________________________________.
- Објасни значај различитих извпра на кпнкретним примерима.
* Какп се у усменим истпријским извприма анализпм мпгу сагледати утицаји времена у кпме
је пн настап? ___________________________________________
____________________________________________________________________.
- Схвата ппследице злпупптребе истприје.
* Прпчитај текст и пдгпвпри на питаоа.
Брпј жртава усташкпг лпгпра у Јасенпвцу
Бип је ппзнат
пп свиреппм убијаоу лпгпраша. Пснпван је 1941. гпдине и у оему су на најмпнструпзније
начине убијани Срби, Јевреји и Рпми. Тп је и једини ппзнати лпгпр у кпме су у ппсебнпм делу
убијана деца(више пд 20.000). Какп су лпгпрске архиве уништаване 1943. и априла 1945,
пстаје истпријска неппзнаница кпликп је тачнп билп жртава. Немачки извештаји из рата
гпвпре п 400.000 - 750.000 убијених, пгрпмнпм већинпм Срба. Прве ппслератне прпгнпзе и
унпсе ппдатке пд пкп 600.000 жртава. Више југпслпвенских истпричара изнпсилп је прпгнпзе
пд пкп 700.000. Ппједини хрватски истпричари, ппчевши пд Ф. Туђмана умаоивали су те
брпјке и за више пд десет пута, тврдећи да је у питаоу бип радни лпгпр, „честп у жељи да
пправдају истребљеое Срба и другпг нехрватскпг живља са прпстпра НДХ“.
1) Заштп дп данас није утврђен тачан брпј ппстрадалих у Јасенпвцу?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2)
Какву улпгу је имала пплитика у прпцесу утврђиваоа тачнпг брпја жртава?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

-Преппзнаје истпријски прпстпр на истпријскпј карти.
* Пажљивп ппгледај карту и пдгпвпри на ппстављена питаоа:
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Шта пбухвата Плпдни пплумесец?
_______________________________
_______________________________
Заштп је такп назван?
_______________________________
_______________________________
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- Зна пснпвне ппјмпве датпг прпстпрнпг и временскпг пквира.
државе у Месппптамији редпм какп су се смеоивале:
________________________, _____________________, _____________________,
________________________, _____________________.

* Наведи

-Преппзнаје најважније државе старпг века.
*Впдећи
пплиси у грчкпм свету били су аристпкратска ___________ и демпкратска ___________. Прва
је предвпдила _________________, а друга _________________ савез.
- Упчава карактеристике државе и друштва старпг века.
- Зна
најважнија пбележја различитих античких држава и друштава.
*Ппвежи државе из леве кплпне и ппјмпве кпји се на оих пднпсе из десне кплпне:
___ Крит
1. лакпнскп изражаваое
__ Феникија
2. еупатриди
__ Рим
3. таласпкратија
__ Атина
4. Картагина
__ Спарта
5. нпбили
- Именује кључне личнпсти и дпгађаје.
*Ппред
исказа напиши п кпјпј личнпсти је реч.
–
Извршип верску рефпрму у Египту _______________________________________ -- Пставип
најстарији забележени закпник _________________________________
-- Заппведник грчке впјске у бици кпд Термппила ____________________________ -Пплитички и културни врхунац Атине _____________________________________ -- Први
дпживптни диктатпр у Риму ________________________________________

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
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Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на
географској карти.
*Пажљивп ппгледај карту и пдгпвпри на ппстављена питаоа.
Стари истпк пбухвата
дплине великих река.
Пдреди кпје реке чине
Блиски истпк ___________
______________________,

е
д

Средои истпк __________
______________________,

о
Далеки истпк __________
______________________.

и

- Лпцира кључне државе и гепграфске ппјмпве на истпријскпј карти.
ппгледај карту и пдгпвпри на питаоа.

*Пажљивп

Кпја држава је представљена?
___________________________
Кпји перипд је у питаоу?
___________________________
Кпје данашое државе пбухвата префектура
Кпнстанција Хлпра? (светлпзелена бпја)
_____________________________________________
___________
____________________________

-Смешта кључне личнпсти и дпгађаје у пдгпварајући прпстпрнп-временски кпнтекст.
*Ппвежи наведене дпгађаје из римске и грчке истприје кпји су се десили у приближнп истп
време. (Дпдај слпвп ппред брпја.)
1. XII таблица
а) Клистенпва рефпрма
2. укинутп дужничкп рппствп
б) угушен јпнски устанак
3. изабран први нарпдни трибун
в) превласт Тебе
4. укинута краљевина
г) крај Грчкп-персијских ратпва
5. закпн Лицинија и Секстија
д) Александар псваја Индију
1____

2____

3____

4____

5____

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
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-- Објасни различите хрпнплпшке пквире старпг века.
*
Дппуни и пдгпвпри.
Прпвинција
Хелада фпрмирана је ____ гпдине пре н.е., исте гпдине када је разпрена _________________
(град, некада велики прптивник Рима).
Израчунај кпја је тп гпдина пп
римскпј ери _____________________________________
грчкпј ери ________________________________________
византијскпј ери __________________________________
- Ппвезује и схвата сличнпсти различитих држава антике.
Илуструје примерима карактеристике развпја држава и друштва старпг века.
* Уппреди атинску и римску републику.
сличности
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разлике

- Зна пснпвну ппделу друштва старпг века.

друштвени пднпси су карактеристични за првпбитне људске заједнице?
друштва старпг века називамп рпбпвласничким?
- Наведе различите категприје станпвништва.

* Какви
* Збпг чега
* Кпји су

најзначајнији друштвени слпјеви држава старпг века?
- Зна кључне привредне пднпсе у старпм веку.
Пбјасни разлику између натуралне и мпнетарнне привреде.

*

- Уме да пдреди различите друштвене класе и наведе оихпве пспбенпсти.
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*
Наведене слпјеве станпвништва ппвежи са пдгпварајућпм државпм у табели: прплетери.
Спартијати, плебејци, демпс, патрицији, еупатриди, хелпти, перијеци.
Атина

Спарта

Рим

е
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- Ппреди различите категприје станпвништва.
Објасни структуру и ппделу друштава старпг века.
* Уппреди друштвенп-пплитички пплпжај витезпва, нпбила и плебејаца.
Уппреди друштвенп уређеое Спарте и Атине.

*

- Упчава ппвезанпст и кпнтинуитет развпја привреде у старпм веку.
* Заштп
је у свим истпријским раздпбљима делпваое државе у привредним збиваоима важнп за
оен екпнпмски ппстанак?

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
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- Анализира специфичнпсти развпја држава антике.
Наведи сличнпсти и разлике између нарпда и држава Месппптамије у старпм веку.
* Наведи сличнпсти и разлике између Асирскпг и Персијскпг царства.
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- Илуструје примерима специфичнпсти привреднпг развпја различитих држава.

- Анализира ппсебнпсти привреднпг развпја различитих држава.
*
Наведи две државе старпг века кпје су имале заједничке наведене карактеристике:
велика државна теритприја _____________________ и _____________________ мрежа
путева ___________________________ и ___________________________
развијена флпта __________________________ и __________________________
развијена земљпрадоа ______________________ и ________________________
кплпније ___________________________ и ________________________________
пптреба за увпзпм жита ______________________ и ________________________

-Зна пснпвне ппјмпве датпг прпстпрнпг и временскпг пквира.
цивилизације старпг века наведи писмп кпје је кпристила:
Минпјска култура ___________________
Феничани ____________________
Персијанци ________________________
Египћани ____________________
Ахајци ____________________________
Етрурци _____________________

- Упчава пснпвне карактеристике културплпшкпг развитка нарпда старпг века. * Прпчитај
пдлпмак из извпра, а затим пдгпвпри на питаоа:
„За сваки стп седа
пкп 15 људи. Сваки чпвек прилаже месечнп пдређену кпличину јечма, вина, сира, грпжђа и
нештп нпвца за друге намирнице.Сваки дпнпси најбпљи деп жртве кпју принпси или најбпљи
деп лпва. Кп закасни не прима се у нарпдну трпезу ...“
* Кпја ппјава је пписана у тексту? _________________________________________
* За кпју државу старпг века су карактеристични пвакви пбеди? _______________
* Кпји је циљ заједничкпг пбедпваоа? ____________________________________
______________________________________________________________________
- Уме да наведе карактеристике различитих религија старпг века.
* На
пснпву наведенпг, пдреди п кпјпј религији је реч:
култ предака
____________________; антрпппмпрфизам ___________________;
прва мпнптеистичка религија _______________; дуализам __________________; једнакпст
људи _________________; више пд 2000 бпгпва ___________________.

-Зна пснпвне пдлике развпја уметнпсти и културе нарпда старпг века.
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* Ппред

*

Пдгпвпри на питаоа.
Кпје су се науке развијале у државама старпг истпка? Заштп те? _______________
______________________________________________________________________
У кпјим наукама су стари Грци дали свпј дппринпс?
______________________________________________________________________
Кпја грана науке налази кпрене у старпј Грчкпј? ____________________________
- Именује кључне личнпсти.
Ппред наведене личнпсти упиши у кпјпј се пбласти културе прпславип.
Аристптел ______________________;
Тит Ливије ____________________;
Архимед _______________________;
Фидија _______________________;
Вергилије _______________________;
Гален ________________________.

*

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
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-Прпнађе и пдреди битне заједничке елементе различитих религија и култура. * Кпје су
заједничке карактеристике савременпг и античкпг начина рачунаоа времена?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
- Образлпжи специфичнпсти културплпшкпг развитка различитих цивилизација.
* Шта је заједничкп хеленизму и култури нарпда старпг истпка?
- Идентификује битне ппсебнпсти различитих култура.
*
Наведене ппјмпве ппвежи са културама кпјима припадају: зигурат, светипник на Фарпсу,
Лукспр, ппзприште, аквадукт, највећа библиптека, XII таблица, Тит Ливије, Лисип, капија
бпгиое Иштар, Хиппкрат, Сапфп.
Стари истпк
Грчка
Хеленизам
Рим

- Разуме прпцес различитпг културплпшкпг развитка цивилизација старпг века. * У кпјим
су културама биле развијене друштвене науке?
______________________________________________________________________
* Кпји су пснпвни предуслпви за оихпв развпј? ____________________________
______________________________________________________________________
- Објасни специфичнпсти религијскпг / уметничкпг и културплпшкпг развитка. * Кпје су
најзначајније карактеристике религије старих Грка?
______________________________________________________________________ * Какп је
религија утицала на ствараое првих држава?
______________________________________________________________________
- Дпнесе закључке п ппследицама и значају културплпшкпг развитка античких
цивилизација.
грађевине старих Римљана се граде и данас са истпм наменпм?
_______________________________________________________________________
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- Зна пснпвне ппјмпве датпг прпстпрнпг и временскпг пквира.
Пдгпвпри на питаоа.
Шта је миграција? ______________________________________________________
Шта пзначава ппјам „Велика Грчка“? ______________________________________
Кпји временски перипд и кпје нарпде пбухвата ппјам велика сеоба народа?
___________________________________________________________________

с

н
п
в

н

и

* Кпје

*

- Наведе битне миграципне прпцесе тпкпм прпшлпсти.
- Хрпнплпшки пдреди битне истпријске прпцесе.
* Кад су се пдвијале наведене ппјаве?
Велика сепба нарпда ________________________________________
Грчка кплпнизација __________________________________________
Слпвенске сепбе из праппстпјбине _____________________________
Индпеврппска група нарпда ___________________________________
- Зна какп су прпшлпст и садашопст у вези.
* Кпје машине се у свпм развијенпм пблику кпристе и данас, а свпје кпрене имају у античкпм
свету? _________________________________________________________

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
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- Разуме узрпке, ппвпде и ппследице пдређених истпријских ппјава / прпцеса.
- Објасни пдређене истпријске ппјаве / прпцесе.
* Пбјасни миграције тпкпм праистприје: кпликп их је билп, из кпјих разлпга, какве су
ппследице. ___________________________________________________________
- Схвата да су прпшлпст и садашопст ппвезани.
* Ппред ппјаве из савременпг дпба напиши државу старпг века кпја је заслужна за оенп
ппстпјаое:
Календар _______________; грнчарски тпчак ______________; писмп ___________;
Иригаципни систем _________________; Хиппкратпва заклетва ________________;
Плимпијске игре ___________________; грађанска права _____________________.
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- Објасни узрпке, ппвпде и ппследице истпријских ппјава / прпцеса.
* Ппиши пднпс римске државе према варварима тпкпм велике сепбе нарпда.
- Анализира специфичнпсти истпријских ппјава.
* Пп чему се античка грчка кплпнизација разликује пд кплпнијализма у нпвпм веку?
- Извпди закључке п ппвезанпсти прпшлпсти и садашопсти.
* Кпји савремени тпппними имају везе са ппјавама из велике сепбе нарпда?

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

ДРУГИ / друштвенојезички

РАЗРЕД / СМЕР
ИСХОДИ ПО ТЕМАМА / НИВОИМА ПОСТИГНУЋА
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ИСХОДИ (на крају теме ученик је у стању да … )
ОСНОВНИ НИВО
- наведе хронолошку
поделу средњег/новог
века

1.

Основи историјског
истраживања

- класификује
историјске изворе
- наведе промене до
којих долази у овом
периоду

СРЕДЊИ НИВО

- разуме хронолошку
поделу средњег и новог
века
- повезује различите
узроке који су изазвали
промене на почетку
средњег/новог века

НАПРЕДНИ НИВО

- објасни хронолошку
поделу и разлику између
историјске и хронолошке
поделе средњег и новог
века

- наведе узроке и
последице ВСН
- именује народе који су
део ВСН
- зна основне историјске
појмове и њихово
значење
2.

Кључне појаве и процеси у
епохи

- лоцира правце сеоба
народа
- наведе кључне
личности / догађаје и
процесе из епохе
- смешта личности и
догађаје у одређени
историјски просторновременски контекст

- именује кључне
личности / појмове /
догађаје и појаве
- наведе битне одлике
развоја држава епохе
3.

Државе и институције
средњег и раног новог века

- препознаје најважније
личности епохе
- наведе узроке и
последице одређених
појава и догађаја из
прошлости

- разуме узроке и
последице кључних
процеса и догађаја у
епохи
- пореди различите
историјске појаве и
проналази сличности и
разлике
- разуме развој
хришћанске цркве и њен
утицај и значај на
друштво средњег/новог
века

- схвата како се развијају
државе средњег и новог
века
- разуме развој
политичких институција
и наводи их
- образлаже узроке и
последице битних појава
и догађаја из прошлости

- анализира кључне
појаве, процесе и догађаје
и изводи закључке о
значају истих
- тумачи различите изворе
и текстове како би дошао
до закључка о некој
историјској појави
- илуструје примерима
значај утицаја цркве на
развој средњовековних и
нововековних људи
- лоцира места кључних
историјских појава на
историјској карти

- анализира различите
степене развијености
европских држава и
институција
- објасни сличности и
разлике између
различитих држава
- анализира и пореди
различите институције
- идентификује кључне
проблеме развоја држава
епоха

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

4.

Друштвени и привредни
односи у средњем и раном
новом веку

- именује кључне
личности / појмове /
догађаје и појаве

- схвата како се развијају
друштва средњег и новог
века

- наведе битне одлике
развоја друштава епохе /
поделу

- уочава одлике
различитих друштвених
слојева

- препознаје најважније
личности епохе

- разуме развој привреде
и друштва различитих
држава

- наведе узроке и
последице одређених
појава и догађаја из
прошлости

- именује кључне
личности / појмове /
догађаје и појаве из
културне историје
- наведе битне одлике
развоја култура епохе /
поделу и утицај
5.

Култура и свакодневни
живот у средњем и раном
новом веку

- препознаје најважније
личности из културе
епоха средњег и новог
века
- наведе узроке и
последице одређених
појава и догађаја из
прошлости у
културолошком/цивили
зацијском смислу

6.

Појаве дугог трајања - мит,
легенда, наука

препознаје улогу
легенди и митова у
реконструкцији
прошлости и изградњи
колективног и
индивидуалног
идентитета
препознаје на
конкретним примерима
злоупотребе митова у
историјском и
савременом контексту

- образлаже узроке и
последице битних појава
и догађаја из прошлости

- разуме културолошке /
цивилизацијске одлике
епоха средњег и новог
века
- уочава сличности и
разлике, као и повезаност
различитих култура
- схвата сложеност
утицаја културе на
политички и друштвени
живот

разуме улогу легенди и
митова у реконструкцији
прошлости и изградњи
колективног и
индивидуалног
идентитета
схвата последице
злоупотребе науке и
мешања митова и науке

- објасни специфичности
друштвене поделе
различитих друштава
- анализира степене
развијености европских
држава и друштава
- пореди привредну
развијеност различитих
држава и изводи закључке

- објасни културолошке и
цивилизацијске разлике
различитих држава и
народа
- анализира културолошке
специфичности и изводи
закључке
- пореди и повезује
сличности и разлике
различитих културних
образаца
- на карти лоцира
просторнеоквире
културолошких утицаја

објашњава улогу легенди
и митова у
реконструкцији
прошлости и изградњи
колективног и
индивидуалног
идентитета
идентификује на
примерима злоупотребу
науке и објасни утицај
традиције на историју

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

користи хронолошке
одреднице и пре- цизно
смешта кључне
догађаје, појаве,
процесе и личности на
временској ленти
у усменом и писаном
излагању користи
основне научне и
историјске појмове
примењује основну
методологију у елементарном историјском
истраживању и
резултате презентује у
усменом, писаном, или
дигиталном облику
наведе типове државних
уређења у периоду
средњег и раног новог
века и издвоји њихове
специфичности
ОПШТИ ИСХОДИ
(односе се на више тема
током целе школске
године)
По завршеном разреду,
ученик је у стању да …

идентификује
најважније одлике
српске државности у
средњем веку
идентификује основне
елементе привредног
живота и њихов утицај
на друштвене промене у
средњем и раном новом
веку
идентификује
најзначајније последице
настанка и ширења
различитих верских
учења у историјском и
савременом контексту

пореди изворе различите
сазнајне вред- ности и
процени њихову
релевантност за
истраживање

уочи континуитет и
промене код одређе- них
историјских појава и
процеса кратког и дугог
трајања

објасни разлику између
методолошки утемељеног
и ненаучног приступа
интер- претацији
прошлости

анализира узрочнопоследичне везе и
идентификује их на
конкретним приме- рима

идентификује најважније
друштвене групе, њихове
улоге и односе у епохи
феудализма
уочава повезаност појава
из политич- ке,
друштвене, привредне и
културне историје
на основу датих примера
изводи закључак о
повезаности појава и
процеса из наци- оналне
историје са појавама и
процесима у
регионалним, европским
и светским оквирима
анализира положај и
начин живота деце, жена
и мушкараца, припадника
разли- читих друштвених
слојева и мањинских
група у средњем и раном
новом веку

препознаје утицај идеја
и научно-технич- ких
открића на промене и
развој друштва, културе
и образовања

уочава присуство
политичких, привредних, научних и
културних тековина
средњег и раног новог
века у савременом
друштву

разликује споменике из
различитих епоха са
посебним освртом на
оне у локалној средини

тумачи историјске изворе
на основу познатих
премиса

повезује историјке
изворе са датим
временским оквиром и
изводи основне
закључке

препозна на конкретним
примерима злоупотребу
историје и изведе
закључак о могућим
последицама на развој
историј- ске свести у
друштву
анализира специфичности
и утицај међународних
односа на положај држава
и народа
анализира развој и
промене у друштвеној
структури и односима у
средњем и раном новом
веку
анализира структуру и
особености срп- ског
друштва и уочава промене
изазване политичким и
економским процесима у
периоду средњег и раног
новог века
изводи закључак о
динамици одређе- них
историјских појава и
процеса из националне и
опште историје,
користећи историјску
карту
илуструје примерима
значај прожимања
различитих народа,
култура и цивилиза- ција
самостално и критички
анализира различите
врсте историјских извора

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

Примери задатака по нивоима / 2. р. д-ј смера
Основни ниво

1.
2.

Наведи поделу и кључне особине друштвених сталежа средњег века?
Која држава има највежи културолошки и цивилизацијски утицај на развој
средњовековне српске државе?

Средњи ниво

1.
2.

Објасни положај кметова?
Зашто Византија има највећи цивилизацијски утицај на Србе у средњем веку?

Напредни ниво

1.
2.

Која је разлика између византијских и западноевропских феудалаца?
Објасни утицај Византије на Србе на примеру краља Милутина?

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

ДРУГИ / природноматематички

РАЗРЕД / СМЕР

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА / НИВОИМА ПОСТИГНУЋА
НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ИСХОДИ (на крају теме ученик је у стању да … )
ОСНОВНИ НИВО
- наведе хронолошку поделу
средњег/новог века

1.

Основи
историјског
истраживања

- класификује историјске
изворе
- наведе промене до којих
долази у овом периоду

- зна кључне
појмове/личности/процесе и
догађаје у епохи и њихов
значај
2.

Кључне појаве и
процеси у Европи

- наведе најважније промене у
епохи
- одређује значај појединих
битних дешавања

− идентификује најважније
одлике српске државности у
средњем веку
- наведе кључне политичке
фигуре националне историје
3.

Српски народ,
земље и државност

- хронолошки одређује
постојање различитих
личности
- именује најважније догађаје
националне историје и зна
узроке и последице истих

- наведе најважније
политичке идеје новог века
4.

Идеје и револуције

- зна које су револуције
обележиле историју света
- именује кључне личности /
догађаје / процесе епохе

СРЕДЊИ НИВО
- разуме хронолошку
поделу средњег и новог
века
- повезује различите
узроке који су изазвали
промене на почетку
средњег/новог века

- објасни значај одређених
личности, појмова и
процеса у епохи
- уочава најбитније
заједничке елементе
сличних историјских
појава епохе

НАПРЕДНИ НИВО

- објасни хронолошку
поделу и разлику између
историјске и хронолошке
поделе средњег и новог века

- објасни значај и изведе
закључак о последицама
важних дешавања из
одређене епохе
- пореди различите
временске периоде и изводи
закључке
- анализира текстове и
изворе и изводи закључке
- илуструје примерима
кључне узроке за познате
последице и обрнуто

− упоређује сличности и
разлике између
средњовековне и модерне
српске држав- ности у
првој половини 19. века
изводи закључак о
динамици одређених
историјских појава и
процеса из националне и
опште историје, користећи
историјску карту
идентификује
најзначајније последице
настанка и ширења
различитих политилких
учења у историјском и
савременом контексту
- објасни узроке и
последице револуција
- уочи сличности и разлике
и разуме контекст
дешавања и историјске
појаве

− анализира структуру и
особености српског друштва
и уочава промене изазване
политичким и економским
процесима у периоду
средњег и новог века
- тумачи различите појаве и
процесе из националне
историје и доноси закључке

- анализира карактер
различитих револуција и
изводи закључке
- тумачи различите
историјске појаве и идеје
- пореди револуције и
илуструје примерима
кључне идеје у карактеру
револуција

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

наведе типове државних
уређења у периоду средњег и
новог века и издвоји њихове
специфичности
- именује најважније
личности
5.

Држава и
институције

- наведе институције и њихов
развој
- зна какви су односи између
цркве и државе у средњем и
новом веку
- разуме кључне појмове
епохе

идентификује најважније
друштвене групе, њихове
улоге и односе у епохи
феудализма
6.

7.

Друштвени и
привредни односи

Култура и
свакодневни живот

идентификује основне
елементе привред- ног
живота и њихов утицај на
друштвене промене у
средњем и новом веку

препознаје утицај идеја и
научно-технич- ких открића
на промене и развој друштва,
културе и образовања
разликује споменике из
различитих епоха са
посебним освртом на оне у
локалној средини

8.

Појаве дугог
трајања - мит,
легенда, наука

препознаје улогу легенди и
митова у реконструкцији
прошлости и изградњи
колективног и индивидуалног
идентитета

− на основу датих примера
изводи закључак о
повезаности појава и
процеса из националне
историје са појавама и
процесима у регионалним,
европским и светским
оквирима
- уочава повезаност развоја
европских држава
- схвата како су се
развијале државне
институције средњег и
новог века у различитим
државама

уочава повезаност појава
из политичке, друштвене,
привредне и културне
историје

анализира специфичности и
утицај међународних односа
на положај држава и народа
- тумачи различита државна
уређења и изводи закључке
- анализира однос држава и
цркве и пореди различите
црквене организације
- образлаже карактеристике
великих сила Европе епоха
средњег и новог века

анализира развој и промене
у друштвеној структури и
односима у средњем и новом
веку
анализира положај и начин
живота деце, жена и
мушкараца, припадника
разли- читих друштвених
слојева и мањинских група
у средњем и новом веку

уочава присуство
политичких, привред- них,
научних и културних
тековина сред- њег и
новог века у савременом
друштву

учествује у организовању и
спровођењу заједничких
активности у школи или у
ло- калној заједници које
подстичу друштвену
одговорност и неговање
културе сећања

препознаје на конкретним
примерима злоупотребе
митова у историјском и
савременом контексту

објасни на конкретним
примерима злоупотребе
митова у историјском и
савременом контексту

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

− користи хронолошке
одреднице и пре- цизно
смешта кључне догађаје,
појаве, процесе и личности
на временској ленти
− у усменом и писаном
излагању користи основне
научне и историјске појмове
ОПШТИ ИСХОДИ
(односе се на више
тема током целе
школске године)
По завршеном
разреду, ученик је
у стању да …

Именује и наведе узрочнопоследичне везе и
идентификује их на
конкретним приме- рима
− примењује основну
методологију у елементарном историјском
истраживању и резултате
презентује у усменом,
писаном, или дигиталном
облику
препознаје разлику између
методолошки утемељеног и
ненаучног приступа
интерпретацији прошлости

− пореди изворе различите
сазнајне вред- ности и
процени њихову
релевантност за
истраживање
проналази узрочнопоследичне везе и
идентификује их на
конкретним примерима
идентификује разлику
између методолошки
утемељеног и ненаучног
приступа интер- претацији
прошлости

уочи континуитет и промене
код одређе- них историјских
појава и процеса кратког и
дугог трајања
анализира узрочнопоследичне везе и
идентификује их на
конкретним приме- рима
објасни разлику између
методолошки утемељеног и
ненаучног приступа интерпретацији прошлости
препозна на конкретним
примерима злоупотребу
историје и изведе закључак
о могућим последицама на
развој историјске свести у
друштву

Примери задатака по нивоима / 2. р. п-м смера
Основни ниво

1.
2.

У каквој су вези витезови и кметови?
Наведи сличности и разлике између Византије и Франачке?

Средњи ниво

1.
2.

Зашто је основа средњег века свештеник-витез-кмет?
Објасни зашто и Византија и Франачка полажу право на царску римску круну?

Напредни ниво

1.
2.

Зашто је свештенство најпривилегованији друштвени слој?
Упореди Карла Великог и Јустинијана Првог као владаре великих сила?

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

ТРЕЋИ РАЗРЕД ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА

I МОДЕРНО ДОБА- ХРОНОЛОГИЈА, ПРОСТОР , ОСОБЕНОСТИ
2.ИС .1.1.2. Основни ниво : Користи хронолошке термине у одговарајућем историјском и савременом контексту
Исход – Основни ниво : Разуме хронологију новог века и модерног доба
Задатак бр. 1. Ком историјском раздобљу припада Српска револуција ?
_____________________________________________
2.ИС.2.2.2. Средњи ниво : Анализира предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге видове пристрасности у тумачењу
историјских појава у историјским и савременим изворима информација и уочава њихове последице.
Исход – Средњи ниво : Уме да препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјским и савременим
изворима информација
Задатак бр. 2. : О којој врсти злоупотребе историје је реч ?
“Фидел Кастро је Србин , односно Келт , а неуцењени историчари добро знају да су Келти , уствари Срби . Нема доказа да његов
отац Ангел Кастро не би могао бити Анђелко Кастратовић .,,
Одговор : ______________________________________
Какве су, по твом мишљењу , последице оваквих и сличних ненаучних ставова
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и сличности у тумачењима исте историјске појаве на основу
различитих историјских извора.
Исход -Напредни ниво : − препознаје и пореди различита виђења једне историјске појаве, личности или догађаја на основу
тумачења историјских извора;
Задатак бр.3 : Прочитај историјске изворе који говоре о српско-бугарском рату , одговори на питање:
1) ,,...Наша армија ,драга , напредује брзим кораком терајући Бугаре да се осећају као прогоњени зечеви ..,,
2) ,,...Смањена , сужена на својим границама , опљачкана , угушена ...Бугарска ће узети шта јој припада по националном и
историјском праву ...,,
-Из ког угла говоре аутори наведених историјских извора ?
1)Из угла _______________________

2) Из угла _______________________

-Наведене кораке у процесу коришћења и тумачења писаног ист. извора сврстај по исправном редоследу (упиши редни број):
___ разврставање према хронолошком критеријуму, ___ утврђивање веродостојности; ___ прикупљање; ___ стављање у контекст и
интерпретација; ___ тумачење.
II MEЂУНАРОДНИ САВЕЗИ И КРИЗЕ
ИС. 3.1.1. : Разуме смисао обележавања и неговања сећања на важне личности , догађаје и појаве из прошлости народа,
држава , институција
Исход- Основни ниво : Наводи важне догађаје и појаве из прошлости народа и негује културу сећања
Задатак бр. 1. Допуни реченицу :
У Србији се слави Дан примирја ____________ ( датум) , као дан сећања на све жртве Првог светског рата .
Под којим именом се овај дан обележава у САД-еу: ( заокружи тачан одговор )
а) Дан ветерана

б ) Дан сећања

в ) Дан Д

ИС. 2.1.3.Објашњава и повезује улогу личности , појаве и догађаје из националне и опште историје .

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
Исход – Средњи ниво : −на основу датих примера изводи закључак о повезаности појава и процеса из националне историје
са појавама и процесима у регионалним, европским и светским оквирима;
Задатак бр. 2 . Који од наведених догађаја су се десили у време владавине Уставобранитеља :
а) Наполеонов поход на Русију
б ) Револуција 1848/49
в) Кримски рат
г) Велика источна криза
2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје и личности из опште и националне историје.
Исход : Напредни ниво : − анализира и просуђује специфичности и утицај међународних односа на положај држава и
народа
Задатак бр. 3. Одломак из Наполеоновог декрета о Континенталној блокади Британије ( 1806)
Прочитај текст и одговори на питања .
,, ...На темељу тога ми смо одлучили и наредили :
Члан 1. Проглашава се блокада британских острва
Члан 2. Свака трговина и промет са британским острвима су забрањени
Члан 3. Сви енглески поданици, без обзира на сталеж и занимање, који се налазе на подручју наших земаља или земаља поседнутих
од трупа наших савезника имају бити ратни заробљеници
Члан 4. Сва средства , сва роба и сва имовина, без обзира на врсту , која припада једном енглеском поданику, мора бити
проглашена пленом.
Питања : Шта је све подразумевала континентална блокада Велике Британије ?
____________________________________________________________________________________________________
Размисли како је Наполеонова одлука утицала на економски положај В. Британије
___________________________________________________________________________________________________
Шта је Наполеон желео да постигне блокадом В. Британије ?
___________________________________________________________________________________________________

III Држава и институције
. 2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке
Исход -Основни ниво : Именује основне историјске и појмове историјске науке
Задатак бр. 1 : На празној линији напиши одговор .
Највиши правни акт једне државе назива се :
_________________________________________

2.ИС.2.1.2. Показује историјске појаве на историјској карти и препознаје историјски простор на географској карти.
Исход : Средњи ниво : Наводи , препознаје и објашњава смене државних уређења у Француској
Задатак бр. 2 На основу историјске и географске карте , на празним линијама, напиши називе држава водећи рачуна о
типовима државних урађења

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

_________________________________________________________________________________________

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве и догађаје и личности из опште и националне историје
Исход- Напредни ниво : На основу датих примера изводи закључак о важним појавама, процесима и личностима из
наци оналне и опште историје
Задатак бр. 3 : Одбијање кнеза Михаила Обреновића (1 860 -1868) да прихвати парламентарни систем у Србији представља
израз одређеног политичког концепта .
Ком политичком концепту припада гест кнеза Михаила ?
а) избор владара на општим изборима
б) просвећеном апсолутизму
г)идејама Уједињене омладине српске
д) народног ванинституционалног суверенитета

IV ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ФЕНОМЕНИ И ОДНОСИ

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску димензију савремених друштвених појава и процеса.
Исход – Основни ниво :Одреди шта представља појам грађанских и политичких права .
Задатак бр. 1. Због чега се појам људских права везује за тековине Француске револуције ?
Заокружи тачан одговор :
а) Укидањем монархије и проглашењем републике републике , укинуто је ропство
б) Француска Декларација права човека и грађанина утицала је на каснију борбу за грађанска и политичка права
в) Укидањем феудалних односа и успостављањем капиталистичких односа грађани су добили право на осмочасовно
радно време
г) Укинути су монашки редови , а црквена добра су конфискована

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује улогу личности, процесе, појаве, догађаје из националне и опште историје.
Исход : Средњи ниво : −повезује личност , процесе , појаве и догађаје из националне и опште историје

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
Задатак бр. 2. Повежи појмове из леве колоне са одговарајућим личностима из десне колоне тако што ћеш ставити
одговарајуће слово .
а ) Умерени политички либерал

______ Карл Маркс

б ) ,,Нација , једна и недељива ,,

______ Јован Ристић

в ) Борба класа

_______ Нед Луд

г) Непријатељи су им машине

_______ Жан Жак Русо

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава специфичне разлике и сличности у тумачењима исте историјске појаве на основу
различитих историјских извора.
Исход : Напредни ниво : Идентификује ,издваја и објашњава сличности и разлике ропства као појаве дугог трајања
Задатак бр. 3. На основу датих информација у слици и речи , одговори на питања .

Пр.1

Пр.2

Пр.3.

Пр. 4 .Милиони људи у канџама савременог ропства - РТС
Пр. 5 .Према индексу глобалног ропства аустралијске организација Walk Free Foundation, више од 40 милиона људи тренутно
живи у модерном ропству . Од тога 167.000 у Немачкој или око 0,2 процента становништва -DW
У ком види се ова појава јавља у савременом свету ( наведи примере ) _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Можеш ли да одредиш сличности и разлике почев од античког ропства до савременог.
Сличности __________________________________________________________________________________________
Разлике ___________________________________________________________________________________________

V КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ
2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва.
Исход – Oсновни ниво :Разуме улогу историјских личности у обликовању савремене државе и друштва

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа
Задатак бр. 1. У делу ,,Дух закона,, Шарл Монтескије говори о троделној подели власти на којој и данас почива
демократија.
Које три гране власти морају бити одвојене да би држава била демократска ?
Напиши одговор :
_________________________________ ,

______________________________ и _____________________________ .

2.ИС.2.1.1. Анализира специфичности одређених историјских појмова.
Исход – Средњи ниво : уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на формирање националног идентитета
упрошлости;
Задатак бр. 2. Одговори на питања .
Ко је наш најпознатији сатиричар ? ____________________,
Ком правцу припада његова књижевност ? ___________________________________
Шта је хтео да постигне свијим делом ? __________________________________________________________________
2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне процесе, појаве, догађаје,научна достигнућа и личности из опште и националне
историје.
Исход – Напредни ниво − Препознаје значај научних достигнућа и одређује улогу научника и његово место у историји
Задатак бр. 3. Одговори на питања .
На који начин су открића Николе Тесле променила коришћење електричне енергије ?
__________________________________________________________________________________________________
У којим сферама живота су она нашла примену ?
___________________________________________________________________________________________________ .

VI ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА
2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних историјских и појмова историјске науке.
Исход : Основни ниво : Разуме политичко –еконоомске , научно-технолошке и културне последице по данашњи свет
Задатак. бр. 1. Одговори на питање :
Шта је неоколонијализам ?
_____________________________________________________________________________________

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве дугог трајања, уочава сличности и прави разлику у односу на њихов савремени и
историјски контекст.
Исход : Средњи ниво : Наводи и описује (упоређује ) коминикације некад и сад
Задатак бр. 2. Погледај слике које илуструју развој коминикације кроз историју и одговори на питања :

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

сл.1

сл.2

сл.3

сл.4

Како су се комуникације мењале кроз историју ?
___________________________________________________________________________________________________
Како су те промене утицале на живот обичног човека некад и сад ?
___________________________________________________________________________________________________

2.ИС.3.3.1.Анализира савремене појаве и процесе у историјском контексту и на основу добијених резултата изводи закључке.
Исход : Напредни ниво : Уочава посебности појава и процеса модерногдоба и његов значај по савремено друштво
(континуитет и промена )
Задатак бр.3. Период модерног доба донео је велике промене на пољу међународних односа, државе и друштва, науке и
технологије , културе и свакодневног живота ...али и непрекидан , поступан развој и његов континуитет.
Шта уочаваш као значајну промену ? ___________________________________________________________________
Шта се променило незнатно ? _________________________________________________________________________
Које промена представља драстичан раскид са прошлошћу ? _____________________________________________
Које промена одржава процес поступног развоја ? _______________________________________________________

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

ТРЕЋИ РАЗРЕД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА И ЧЕТВРТИ ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ СМЕРА

ТРЕЋИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ И ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД / СМЕР

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА / НИВОИМА ПОСТИГНУЋА
ИСХОДИ (на крају теме ученик је у стању да … )
НАСТАВНЕ ТЕМЕ
6.

ОСНОВНИ НИВО

-објасни разлику
између методолошки
утемељених и
ненаучних
интерпретација
прошлости, које су
узрок појаве
историјског
ревизионизма

Међународни
односи, савези,
кризе
- објасни значење
појмова геноцид и
Холокауст
-именује
најзначајније
личности и наводи
основне процење,
појаве и одгађаје из
опште и националне
историје

8.

Држава и
институције

НАПРЕДНИ НИВО
-препозна пропаганду,
стереотипе и идеолошку
позицију у историјском извору
и формулише став који се
супротставља манипулацији;

Основи
историјског
истраживања

- образложи смисао
неговања сећања на
догађаје и личности
из прошлости

7.

СРЕДЊИ НИВО

- наведе
специфичности
друштвених,
економских и
државних уређења у
периоду савремене
историје

- сагледа значај и улогу
истакнутих личности у
датом историјском
контексту и заузме
аргументован став
према њима и њиховој
улози
- идентификује узроке,
елементе и последице
историјских сукоба и
ратова и дискутује о
могућим начинима
превенције конфликата

- сагледа значај и улогу
истакнутих личности у
датом историјском
контексту и заузме
аргументован став
према њима и њиховој
улози

- критички процењује сазнајну
вредност и веродостојност
усмених сведочанстава, као и
писаних, визуелних, аудиовизуелних и електронских
историјских извора
- истражи меморијалне
споменике у локалној средини и
у сарадњи са локалном
заједницом учествује у
организовању и спровођењу
заједничких школских
активности везаних за развој
културе сећања
- анализира утицај
међународних односа на
положај држава и народа у
прошлости и препознаje га у
савременим историјским
процесима
- изведе закључке о узроцима,
току и последицама ратова
условљених распадом СФРЈ
користећи изворе различитог
порекла и сазнајне вредности
- анализира промене
историјског простора
поређењем политичке карте
савременог света са
историјским картама других
епоха

- пореди одлике српске
државности 19. и 20. века и
српске државе у 21. веку

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

9.

Друштвени и
привредни
феномени и
односи

- препознаје основне
карактеристике
различитих
идеологија у
периоду савремене
историје
- наведе
специфичности
друштвених појава,
процеса,
политичких идеја,
ставова појединаца
и група у
историјском
периоду савременог
доба
- илуструје
примерима утицај
научно-технолошког
развоја на промене у
друштву, економији
и природном
окружењу

10. Култура и
свакодневни
живот

-именује
најзначајније
личности и наводи
основне процење,
појаве и одгађаје из
опште и националне
историје- наведе примере
утицаја популарне
културе и
уметничких
достигнућа на
обликовање
савременог друштва

11. Појаве дугог
трајања – права
појединца и
група некад и сад

- наведе механизме
заштите људских
права (институције,
декларације,
организације).
-препозна, на
примерима из
савремене историје,
важност поштовања
људских права

- препозна последице
различитих врста
еманципације и
дискриминације у
друштву током периода
савремене историје
- идентификује
демографске, социјалне
и културолошке
промене као последице
процеса глобализације

- образложи утицај
историјских догађаја,
појава и процеса на
креирање и јачање
националног и
културног идентитета
у периоду савремене
историје

- идентификује
историјске предуслове
развоја индивидуалних и
колективних права и
наводи примере њиховог
кршења у прошлости и
данас;
- наведе примере како су
идеје о родној, верској и
етничкој равноправности
утицале на савремене
политичке прилике и
развој друштва

- идентификује основне
карактеристике и предуслове
настанка тоталитарних
идеологија и наводи њихове
последице у историјском и
савременом контексту

- анализира повезаност појава
из политичке, друштвене,
привредне и културне историје
на конкретним примерима

− пореди права појединаца и
друштвених група у истој епохи
на различитом простору, као и
током различитих епоха на истом
простору

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

ОПШТИ
ИСХОДИ

- идентификује узроке
и последице
историјских догађаја,
појава и процеса из
опште и националне
историје

(односе се на више
тема током целе
школске године)
По завршеном
разреду, ученик је
у стању да …
-именује
најзначајније
личности и наводи
основне процење,
појаве и одгађаје из
опште и националне
историје

- осмисли, спроведе и
презентује резултате
самосталног
истраживања
заснованог на
одабраним историјским
изворима и литератури,
користећи ИКТ
- изрази ставове,
засноване на
историјским
аргументима,
уважавајући туђе
мишљење

- анализира историјске догађаје
и појаве на основу доступних
писаних, визуелних, аудиовизуелних и усмених извора и
статистички-табеларно
обрађених података
- анализира, на основу
одабраних историјских извора и
литературе, различита
тумачења истог историјског
догађаја или појаве
- излаже ставове, засноване на
методолошки утемељеним
аргументима, о осетљивим
историјским питањима и
појавама
- користи сазнања из других
научних области, ради
потпунијег сагледавања
историјских појава и процеса
- критички се односи према
информацијама из медија
користећи се историјским
знањима и вештинама

Примери задатака по нивоима
Основни ниво

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Шта је култура сећања и зашто је важна?
Шта је холокауст?
Које су карактеристике тоталитарног режима?
Објасни основне одлике комунизма.
Који су најважнији уметници који су обележили међуратни период?
Који су механизми заштите људских права?

Средњи ниво

3.

На који начин треба вршити селекцију историјских извора и како рангирати
изворе по њиховој вредности?
Који су узроци избијања Другог светског рата?
Објасни улогу Милана Недића у Другом светском рату сагледавајући и
позитивне и негативне стране његове личности и владе.
Објасни процес деколонизације у послератном свету.
На који начин је популарна култура утицала на јачање култа личности Јосипа
Броза?
Шта је допринело да дође до рушења Апартхејда?

4.
5.
6.
7.
8.

ИСТОРИЈА
исходи по разредима/темама са примерима задатака по нивоима постигнућа

Напредни ниво
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Који симболи су уочљиви на плакату? Коме је намењен и са којом сврхом?

Шта се овим плакатом постиже?
Анализирати односе између СССР-а и САД у периоду Хладног рата.
Упоредити их са савременим дешавањима у Европи.
Које су сличности а које разлике између Србије на почетку 21.века и Србије са
почетка 20.века?
Објасни шта је условило да дође до настанка нацизма. Које су последице
ширења ове идеологије?
Објасни узроке настанка хипи-културе и њен утицај на послератни свет у
културном, друштвеном и политичком смислу.
Које су сличности а које разлике у правима и положају жена у Србији на
почетку 20. и 21.века?

