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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 
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                                                                                            Тема: ЦРТАЊЕ 
 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Ги идентификува средствата со кои може да црта.                              
Користи различни средства за цртање при креирање цртеж                              
Разликува цртежи изработени со примена на различни 
средства за цртање. 

                             

Црта мотиви од околината, природни појави, случки од 
секојдневниот живот со примена на различни линии, 
вклучително и контрасни и контурни 

                             

Препознава промени во изгледот на цртежот кога се користат 
различни ликовни елементи и принципи 

                             

Идентификува детаљ во целина (даден цртеж).                              
Црта симетрични и асиметрични мотиви.                              
Ги препознава средствата и ликовните елементи кои ги учи во 
цртежите на познати автори. 

                             

Црта различни форми со користење компјутер.                              
Вреднува сопствен или цртеж на соученик/соученичка од 
аспект на примена на ликовните елементи и принципи кои ги 
усвоил/усвоила. 
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Тема: СЛИКАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Ги идентификува средствата со кои може да слика                              
Користи различни средства за сликање при креирање слика.                              
Разликува слики изработени со примена на различни 
средства за сликање. 

                             

Комбинира различни средства и подлоги за сликање и 
создава слика. 

                             

Ги разликува боите и тоновите во околината и ги 
претставува со сликање. 

                             

Слика на компјутер со користење на адаптирани програми.                              
Создава слика со градација на ахроматски и хроматски бои.                              
Идентификува комплементарен контраст и го применува при 
креирање слики и колажи. 

                             

Вреднува сопствена слика или слика на соученик/соученичка 
од аспект на примена на ликовните елементи и принципи кои 
ги усвоил/усвоила. 
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Тема: ПЛАСТИЧНО ОБЛИКУВАЊЕ И ГРАДЕЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
                     

         

Ги идентификува средствата и материјалите со кои може да 
обликува, моделира и гради. 

                             

Користи различни средства и материјали за пластично 
обликување и градење. 

                             

Разликува облици и градби, обликувани со примена на 
различни средства и материјали. 

                             

Комбинира различни средства и материјали за пластично 
обликување и градење и создава облици и градби. 

                             

Ги разликува дводимензионалните и тридимензионалните 
форми во околината и ги претставува со пластичното 
обликување и градење. 

                             

Користи адаптирани програми на компјутер за обликување и 
градење 

                             

Создава облик или градба со користење на пропорции, 
волумен, целина, детаљ и со перфорирање. 

                             

Прави разлика меѓу релјеф, портрет, биста, скулптура, 
асамблаж и архитектура. 

                             

Вреднува сопствена изработка или изработка на 
соученик/соученичка од аспект на примена на ликовните 
елементи и принципи кои ги усвоил/усвоила. 
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Тема: ГРАФИКА 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

 Идентификува и користи различни средства за печатење.                              
Разликува различни средства за печатење.                              
Комбинира различни средства за печатење при создавање 
графички отпечаток. 

                             

Создава графички отпечаток со користење на различни 
графички техники, ликовни елементи и принципи во 
печатењето. 

                             

Прави разлика меѓу монотипија и колографија во 
печатењето. 

                             

Печати со помош на компјутер, користејќи печатач и 
адаптирани програми. 

                             

Вреднува сопствен отпечаток или отпечаток на 
соученик/соученичка од аспект на примена на ликовните 
елементи и принципи кои ги усвоил/усвоила во печатењето. 
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Тема: ДИЗАЈН И ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Идентификува и користи различни средства и материјали за 
дизајн и визуелни комуникации. 

                             

Разликува различни средства и материјали за дизајн и 
визуелни комуникации. 

                             

Комбинира различни средства и материјали за дизајн и 
визуелни комуникации за да создаде дизајн како продукт 

                             

Создава дизајн со користење на различни техники, ликовни 
елементи и принципи во дизајнирањето и визуелните 
комуникации, со примена на современа технологија. 

                             

Прави разлика меѓу рачно изработен дизајн и дизајн 
изработен во електронска или дигитална форма. 

                             

Разликува дизајн на илустрација, корица, реклама, стрип, 
спот, визуелен знак, фотографија. 

                             

Вреднува сопствен дизајн или дизајни од соучениците од 
аспект на примена на ликовните елементи и принципи кои ги 
усвоил/усвоила во дизајнирањето и визуелните комуникации. 

                             

 
 


