
 Рефпрма пбразпвнпг система у Србији, између псталих нпвина, ппдразумева и увпђеое стандаризације у пбразпваое ученика пснпвних 
шкпла.  
 Ппд стандардизацијпм се ппдразумева примена јаснп дефинисаних стандарда кпји пдређују шта би ученик, на пдређенпм узрасту, требалп 
да зна и уме. 

За разлику пд класичнпг система пбразпваоа у кпме се ппстигнуће ученика мерилп и пцеоивалп у пднпсу на пчекивани прпсек, у 
рефпрмисанпм, на стандардима заснпванпм систему пбразпваоа, ппстигнуће ученика се мери и пцеоује у пднпсу на дефинисани стандард. 

У један и други систем имају свпје преднпсти и мане.  
 У првпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа стандардизпвани су српски језик, математика и прирпда и друштвп. 

У другпм циклусу пснпвнпг пбразпваоа стандардизивани су сви редпвни предмети, псим страних јеика и техничкпг  инфпрматичкпг 
пбразпваоа. 

У пвпм тексту ће бити речи п стандардима у наставнпм предмету физика. 
 

Стандарди за наставни предмет физике, развијени су на пснпву анализе Шкплскпг прпграма, Плана и прпграма и других материјала везаних 
за изичаваое физику у пснпвнпм пбразпваоу. 

Идентификпванп је седам кључних пбласти предмета кпје се увпде и развијају пд шестпг дп псмпг разреда, а тп су:  
1. силе 

2. кретаое 

3.  електрична струја 

4. мереое 

5. енергија и тпплпта 

6. математичке пснпве физике  

7. експеримент 

Унутар сваке пбласти идентификпвана су знаоа и вештине кпје би ученици нижих, пднпснп виших сппспбнпсти,  представљени нивпима 1, 2 и 
3, требалп да ппкажу на тесту кпји прпвера оихпвп ппстигнуће. Сппспбнпсти ученика су прецизнп пписане исказима, тзв. дескриптприма. 

Пснпвни нивп ппстигнућа требалп би да пстварп 80% ученика, средои нивп-50%, а нпредни 20% ученика. 
Прпвера ппстигнуће се врши усменп, писанп, практичнп и кпмбинпванп. 
Пример шифрпванпг стандарда-какп га читати: 

ФИ.1.4.1: ФИ-физика; 1.-пснпвни нивп; 4.-мереое; 1.-кпнкретан захтев из пбласти мереоа

 

 
Из анализе примене стандарда у псмпм разреду, у прпшлпј шкплскпј гпдини 
 
Састављајући деп шкплскпг прпграма за предмет Физика у псмпм разреду, гпдишои план рада, месечне планпве и неппсредну прппрему за рад, уппреднпм 

аналазпм садржаја предмета пп темама, унети су, за дату тему, сви стандарди кпји је ппкривају, приказани пп нивпима.  
Стандарди за теме Пснпвни атпмске и нуклеарне физике и Физика и савремени свет нису дефинисани, из разлпга штп су пве пбласти ппкривене стандардима у 



хемији  или из других разлпга. 
У листи стандарда има малп исказа кпји се тичу вештина неппхпдних за активнп 

кпришћеое физике, малп стандарда практичнпг рада и малп садржаја везаних за развпј истраживачкпг приступа учеоу и прпучаваоу прирпде. 
У псмпм разреду, у пквиру теме Електрична струја, примеоени су стандарди из пве пблсти, али и из пбласти Математичке пснпве физике и Мереое, кпји је 

ппкривају. 
Задаци кпји су дати на тесту прпвере ппстигнућа из пбласти  Електрична струја, креирани су на пснпву примера и стандарда дефинисаних за пву пбласт. 
Примери  кпји су дати у приручнику ппслужили су кап узпр за састављаое нпвих задатака. 
Састављајућу питаое или задатак, наставник ''гађа стандард'', да би  прпверип знаоа и вештине дефинисане датим дескриптпрпм. 

 Збпг специфичнпсти физике, дешава  се да једнп питаое или задатак гађају два или више стандарда. 
Примери: 

1. Кплика је вреднпст измере струје на слици?

          (ФИ.1.4.1)

 

2. Кплика је вреднпст измерене струја у милиамперима?                                   (ФИ.2.4.3)                                                          
3. Снага звучника грампфпна је 5W, а електрична птппрнпст оегпвпг калема је 5пма. Наћи наппн на крајевима калема звучника.                                             

(ФИ.2.3.4;ФИ.2.4.3;ФИ.2.6.1.)               
 

Резултати стандардипванпг кпнтрплнпг рада су унети у ексел табеле, за свакпг ученика-сваки задатака, кап 0 или 1. Статистика је ппказала да су 
на пснпвнпм, средоем и напреднпм нивпу ппстигнућа, ученици свих пдељеоа ппказали предвиђенп ппстигнуће, псим у деветпм задатку, кпји се 
пднпсип на снагу ел. струје и наппн. Пвај задатак је накнаднп урађен, уз ппнављаое ппјмпва снаге и електричнпг наппна. 
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               Неппхпднп је наппменути да се у настави физике инсистира на кпрелацији са 
предметиматТехничкп и инфпрматичкп пбразпваое, инфпрматика и рачунарствп и хемија.                                          
               Иницијални тест није рађен на ппчетку псмпг разреда, псим акп се ппд 
иницијалним тестпм мпже сматрати кпнтрплни задатак урађен на крају предхпдне теме, 
Електричнп ппље, кпја је увпд за тему Електрична струја. 
              Анализа ппстигнућа ученика на Малпј матури, биће урађена када прва генерација 
ученика буде радила мешпвити тест из прирпдних и друштвених наука. 
 
 
Јелена Калдерпн 
 

                                               
Мплим рпдитеље за малп дпдатнпг стрпљеоа да прпчитају шкплски прпграм за физику 6. У табели су дате наставне теме, пперативни задаци, 
сктивнпсти ученика, припадајући пбразпвни стандарди за крај пснпвнпг пбразпваоа, кап и расппдела часпва пбраде, утврђиваоа и тестираоа 
ппстигнућа ученика. 
Обратите пажоу на циљеве и задатке наставнпг предмета физика. 
 
ПРЕДМЕТ: Физика 
ЦИЉ: 

 да ученици уппзнају прирпдне ппјаве и пснпвне прирпдне закпне 
 да стекну пснпвну научну писменпст, да се псппспбе за упчаваое и расппзнаваое физичких ппјава у свакпдневнпм живпту и да се усмере 

према примени физичких закпна у свакпдневнпм живпту и раду 
ЗАДАЦИ: 

 задатак физике је развијаое функципналне писменпсти 
  уппзнаваое пснпвних начина мишљеоа и расуђиваоа у физици 
  развијаое сппспбнпсти за активнп стицаое знаоа п физичким ппјавама крпз истраживаое 
  развијаое радпзналпсти, сппспбнпсти раципналнпг расуђиваоа, сампсталнпсти у мишљеоу и вештине јаснпг и прецизнпг изражаваоа 
 развијаое лпгичкпг и апстрактнпг мишљеоа  
 схватаое смисла и метпда пствариваоа експеримента и значаја мереоа 
 решаваое једнпставних прпблема и задатака у пквиру наставних садржаја 



 развијаое сппспбнпсти за примену знаоа из физике 
 схватаое ппвезанпсти физичких ппјава и екплпгије и развијаое свести п пптреби заштите, пбнпве и унапређеоа живптне средине 
 развијаое радних навика и склпнпсти ка изучаваоу наука п прирпди 
 развијаое свести п сппственим знаоима, сппспбнпстима и даљпј прпфесипналнпј пријентацији 

Садр
жај 

рада: 
Теме 

Пперативни задаци Начин пствариваоа Активнпст ученика Образпвни стандарди за 
крај пбавезнпг 
пбразпваоа 

Брпј часпва 

 Обрада Обнав/ 
утврђ/лаб.

веж. 

Станд
ардиз
пван 
тест 

Увпд Ученик би требалп 
да крпз већи брпј 
занимоивих и 
атрактивних 
демпнстраципних 
пгледа, кпји ма-
нифестују ппјаве из 
различитих пбласти 
физике, схвати какп 
физика истражује 
прирпду и да је 
матери-јални свет 
ппгпдан за 
истраживаое и 
ппстављаое брпјних 
питаоа 

Увпђеое у предмет 
извпђеоем пчигледних 
пгледа и ппвезиваоем 

са свакпдневним 
искуствпм  

крпз предаваое, 
дискусију, 

демпнстрацију 

Слушаое, 
Ппсматраое 
Ппажаое, Именпваое 
Синтеза, 
Уппређиваое 
Хеуристички разгпвпр 
Излагаое, 
Пбјашоаваое 
Ппказиваое, Даваое 
примера 

 2   

Крета
ое 

Ученик би требалп 
да усвпји пснпвне 
представе п 
механичкпм кретаоу 
и зна величине кпје 
карактеришу 
равнпмернп 
правплинијскп 

Ппступнп увпђеое ппјма 
кретаоа и релативнп-сти 
кретаоа извпђеоем 
пчигледних демпнстра-
ципних пгледа. Ппступнп 
увпђеое ппјмпва и 
физичких величина 
кпјима се пписује 

Слушаое, Ппсматра-
ое, Ппажаое, Именп-
ваое, Синтеза, Уппре-
ђиваое, Хеуристички 
разгпвпр, Излагаое, 
Пбјашоаваое, 
Ппкази-ваое, Даваое 
примера, Ппвезиваое 

Оснпвни нивп: 

ФИ.1.2.1. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна врсту 
кретаоа према пблику 
путаое 

 
ФИ.1.2.2. 

7 6 1 



кретаое и средоу 
брзинукап 
карактеристику 
прпмеоивпг 
правплинијскпг 
кретаоа 

кретаое. Увпђеое 
ппделе кретаоа према 
пблику путаое и брзини 
тела индуктивним 
приступпм крпз 
предаваое, дискусију и 
демпнстрацију. Увпђеое 
ппјма прпмеоивпг 
правп-линијскпг кретаоа 
и ппјма средое брзине  

са интуицијпм, 
Извпђеое лабпратпр. 
вежби 

Ученик/ученица уме да 
преппзна равнпмернп 
кретаое 

ФИ.1.2.3. 

Ученик/ученица 

уме да израчуна 

средоу брзину, 

пређени пут или 

прптеклп време 

акп су му ппзнате 

друге две величине 

Средои нивп: 

ФИ.2.2.1. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна убрзанп 
кретаое 

ФИ.2.2.2. 

Ученик/ученица зна 
шта је механичкп 
кретаое и кпје га 
физичке величине 
пписују 

ФИ.2.6.1. 

Ученик/учени

ца разуме и 

примеоује 

пснпвне 

математичк

е 

фпрмулације 

пднпса и 

закпнитпсти 

у физици, 

нпр. 



директну и 

пбрнуту 

прпппрципна

лнпст 

ФИ.2.6.2. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна вектпрске 
физичке величине, нпр. 
брзину и силу 

ФИ.2.6.3. 

Ученик/учениц

а уме да 

кпристи и 

интерпретир

а табеларни и 

графички 

приказ 

зависнпсти 

физичких 

величина 

Напредни нивп: 

ФИ.3.2.1. 

Ученик/учен

ица уме да 

примени 

пднпсе 

између 

физичких 

величина 

кпје пписују 

равнпмернп 

прпменљивп 

правплинијс

кп кретаое 



ФИ.3.4.1. 

Ученик/ученица 

уме да претвара 

јединице изведених 

физичких величина 

у пдгпварајуће 

јединице SI 

система 

Сила Ученик би требалп 
да на пснпву ппјава 
узајамнпг делпваоа 
тела схвати силу кап 
меру узајамнпг 
делпваоа тела кпја 
се пдређује 
интензитетпм, 
правцем и смерпм 

 
 

Увпђеое ппјма узајамнпг 
делпваоа тела у непп-
среднпм дпдиру 
извпђеоем пчигледних 
демпнстра-ципних 
пгледа, ппкретаое и 
заустављаоа тела и  
истезаоа и сабијаоа 
еластичне ппруге. 
Увпђеое ппјма узајамнпг 
делпваоа тела кпја нису 
у непп-среднпм дпдиру 
извпђеоем пчигледнпг 
демпнстра-ципнпг 
пгледа слпбпднпг 
падаоа, привлачеоа и 
пдбијаоа 
наелектрисаних тела и 
привлачеоа и пдбијаоа 
магнета, Увпђеое ппјма 
силе кап физичке 
величине кпја је 
пдређена правцем, 
смерпм и интезитетпм. 
Пдређиваое 
интензитета силе ппмпћу 
демпнстраципнпг 

Слушаое, 
Ппсматраое 
Ппажаое, Именпваое 
Синтеза 
Уппређиваое 
Хеуристички разгпвпр 
Излагаое, 
Пбјашоава-ое, 
Ппказиваое 
Даваое примера 
Ппвезиваое са 
интуицијпм 
Извпђеое 
лабпратпријских 
вежби 

Оснпвни нивп: 

ФИ.1.1.1. 

Ученик/ученица 

уме да преппзна 

гравитаципну 

силу и силу 

треоа кпје 

делују на тела 

кпја мирују или се 

крећу 

равнпмернп 

ФИ.1.1.2. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна смер 
делпваоа магнетне и 
електрпстатичке силе 

Средои нивп: 

ФИ.2.1.1. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна еластичну 
силу, силу пптиска и 
пспбине инерције 

ФИ.2.1.2. 

Ученик/ученица зна 
пснпвне пспбине 
гравитаципне и 

6 7 1 



динампметра. Увпђеое 
ппјма силе земљине 
теже индуктивним 
приступпм 

еластичне силе и силе 
пптиска 

ФИ.2.1.3. 

Ученик/ученица уме да 
преппзнаје када је 
пплуга у стаоу 
равнптеже 

 
ФИ.2.1.4. 

Ученик/ученица разуме 
какп пднпси сила утичу 
на врсту кретаоа 

ФИ.2.6.1. 

Ученик/учени

ца разуме и 

примеоује 

пснпвне 

математичк

е 

фпрмулације 

пднпса и 

закпнитпсти 

у физици, 

нпр. 

директну и 

пбрнуту 

прпппрципна

лнпст 

ФИ.2.6.2. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна вектпрске 
физичке величине, нпр. 
брзину и силу 

ФИ.2.6.3. 



Ученик/учениц

а уме да 

кпристи и 

интерпретир

а табеларни и 

графички 

приказ 

зависнпсти 

физичких 

величина 

Напредни нивп: 

ФИ.3.1.2. 

Ученик/у

ченица 

зна 

какав је 

пднпс 

сила кпје 

делују на 

телп 

кпје 

мирује 

или се 

равнпме

рнп 

креће 

ФИ.3.4.1. 

Ученик/у

ченица 

уме да 

претвар

а 

јединице 

изведени



х 

физички

х 

величин

а у 

пдгпвара

јуће 

јединице 

SI 

система 

 

Мере
ое 

Ученик би требалп 
да самп уппзна 
ппјам грешке и 
значај релативне 
грешке, а да зна шта 
је апсплутна грешка 
и какп настаје 
грешка при 
пчитаваоу скала 
мерних инструме-
ната. Ученик би 
требалп да уме да 
рукује мерилима и 
инструментима за 
мереое 
пдгпварајућих 
физичких величина: 
метарска трака, 
леоир са 
милиметарскпм 
ппделпм, хрпнпме-
тар, мензура, вага, 
динампметар 

Ппступнп увпђеое 
ппјмпва пснпвних и 
изведених физичких 
величина и 
Међунарпднпг системе 
мера 
Мереое дужине, 
запремине и времена 
извпђеоем  
пдгпварајућих 
демпнстраципних пгледа  
Пчигледнп увпђеое 
ппјмпва средое 
вреднпсти мерене 
величине и грешке 
мереоа. 
Увпђеое ппјма мернпг 
инструмента и 
приказиваое неких 
мерних инструмената 

Слушаое, 
Ппсматраое 
Ппажаое, Именпваое 
Синтеза, 
Уппређиваое 
Хеуристички разгпвпр 
Излагаое, 
Пбјашоава-ое, 
Ппказиваое 
Даваое примера 
Ппвезиваое са 
интуицијпм, 
Извпђеое 
лабпратпријских 
вежби 

Оснпвни нивп: 

ФИ.1.4.1. 

Ученик/ученица уме да 
чита мерну скалу и зна 
да пдреди вреднпст 
најмаоег ппдепка 

ФИ.1.4.2. 

уме да 

преппзна 

мерила и 

инструме

нте за 

мереое 

дужине, 

масе, 

запремин

е, 

темпера

туре и 

времена 

ФИ.1.4.3. 

Ученик/у

ченица 
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зна да 

кпристи 

пснпвне 

јединице 

за 

дужину, 

масу, 

запремин

у, 

темпера

туру и 

време 

ФИ.1.4.4. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна јединице за 
брзину 

ФИ.1.4.5. 

Ученик/ученица 

зна пснпвна 

правила 

мереоа, нпр. 

нула ваге, 

хпризпнтални 

пплпжај, 

затегнута 

мерна трака 

ФИ.1.4.6. 

Ученик/ученица зна да 
мери дужину, масу, 
запремину, 
температуру и време 

Средои нивп: 

ФИ.2.4.1. 

Ученик/ученица уме 



да кпристи важније 
изведене јединице SI 
и зна оихпве пзнаке 

ФИ.2.4.2. 

Ученик/ученица уме 
да преппзна 
дпзвпљене јединице 
мере изван SI, нпр. 
литар или тпну 

ФИ.2.4.3. 

Ученик/учени

ца уме да 

кпристи 

префиксе и 

претвара 

брпјне 

вреднпсти 

физичких 

величина из 

једне јединице 

у другу, нпр. 

килпметре у 

метре 

ФИ.2.4.4. 

Ученик/ученица зна 
када мереоа 
ппнављамп више 
пута 

Напредни нивп: 

ФИ.3.4.1. 

Ученик/ученица 

уме да претвара 

јединице изведених 

физичких величина 



у пдгпварајуће 

јединице SI 

система 

ФИ.3.4.3. 

Ученик/ученица зна 
шта је грешка 
мереоа 

 

Маса 
и 

густи
на 

Уме да пдреди 
густину чврстих тела 
и густину течнпсти 
мереоем оене масе 
и запремине 
Усвпји ппјам масе и 
тежине и прави 
разлику између оих 

Увпђеое ппјма 
инертнпсти тела, 
илустрпваоем ппгпдним 
демпнстраципним 
пгледима и дефинисаое 
Првпг Оутнпвпг закпна. 
Увпђеое ппјма масе тела 
на пснпву ппјма 
инертнпсти и ппјма 
узајамнпг делпваоа 
тела. Увпђеое ппјмпва 
масе и тежине тела и 
пбјашоеое 
различитпсти. Извпђеое 
демпнстраципнпг пгледа 
мереоа масе тела вагпм. 
Увпђеое ппјма густине 
тела и пдређиваое 
густине чврстих тела. 
Пдређиваое густине 
течнпсти мереоем оене 
масе и запремине 

Слушаое, 
Ппсматраое 
Ппажаое, Именпваое 
Синтеза, 
Уппређиваое 
Хеуристички разгпвпр 
Излагаое, 
Пбјашоава-ое, 
Ппказиваое, Дава-ое 
примера, Ппвезива-
ое са интуицијпм, 
Извпђеое 
лабпратприј-ских 
вежби 

Оснпвни нивп: 

ФИ.1.4.1. 

Ученик/ученица уме да 
чита мерну скалу и зна 
да пдреди вреднпст 
најмаоег ппдепка 

ФИ.1.4.2. 

уме да 

преппзна 

мерила и 

инструме

нте за 

мереое 

дужине, 

масе, 

запремин

е, 

темпера

туре и 

времена 

ФИ.1.4.3. 

Ученик/у

ченица 

зна да 

кпристи 

пснпвне 
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јединице 

за 

дужину, 

масу, 

запремин

у, 

темпера

туру и 

време 

ФИ.1.4.4. 

Ученик/ученица уме да 
преппзна јединице за 
брзину 

ФИ.1.4.5. 

Ученик/ученица 

зна пснпвна 

правила 

мереоа, нпр. 

нула ваге, 

хпризпнтални 

пплпжај, 

затегнута 

мерна трака 

ФИ.1.4.6. 

Ученик/ученица зна да 
мери дужину, масу, 
запремину, 
температуру и време 

Средои нивп: 

ФИ.2.1.5. 

Ученик/ученица 
разуме и примеоује 
кпнцепт густине 

ФИ.2.4.1. 



Ученик/ученица уме 
да кпристи важније 
изведене јединице SI 
и зна оихпве пзнаке 

ФИ.2.4.2. 

Ученик/ученица уме 
да преппзна 
дпзвпљене јединице 
мере изван SI, нпр. 
литар или тпну 

ФИ.2.4.3. 

Ученик/учени

ца уме да 

кпристи 

префиксе и 

претвара 

брпјне 

вреднпсти 

физичких 

величина из 

једне јединице 

у другу, нпр. 

килпметре у 

метре 

ФИ.2.4.4. 

Ученик/ученица зна 
када мереоа 
ппнављамп више 
пута 

ФИ.2.6.1. 

Ученик/учени

ца разуме и 

примеоује 

пснпвне 



математичк

е 

фпрмулације 

пднпса и 

закпнитпсти 

у физици, 

нпр. 

директну и 

пбрнуту 

прпппрципна

лнпст 

ФИ.2.6.3. 

Ученик/учениц

а уме да 

кпристи и 

интерпретир

а табеларни и 

графички 

приказ 

зависнпсти 

физичких 

величина 

 
Напредни нивп: 

ФИ.3.7.1. 

Ученик/ученица уме 
да дпнесе 
релевантан 
закључак на пснпву 
резултата мереоа 

 
 

ФИ.3.7.2. 

Ученик/ученица 

уме да преппзна 



питаое на кпје 

мпжемп да 

пдгпвпримп 

ппсматраоем 

или 

експериментпм 
 
 

Прит
исак  

Ученик би требалп 
да усвпји ппјам 

притиска, схвати 
пренпшеое 

сппљоег притиска 
крпз течнпсти и 
гаспве и разуме 
Паскалпв закпн 

Увпђеое ппјма притиска 
чврстих тела и у мирнпј 
течнпсти извпђеоем 
демпснтраципнпг пгледа 
зависнпсти притиска пд 
дпдирне ппвршине и 
тежине тела. 
Увпђеое ппјма 
хидрпстатичкпг притиска 
и ппјма сппјених судпва. 
Увпђеое ппјма 
атмпсферскпг притиска 
пгледима кпји илуструју 
разлику притисака 
ваздуха . 

Слушаое, 
Ппсматраое 
Ппажаое, Именпваое 
Синтеза, 
Уппређиваое 
Хеуристички разгпвпр 
Излагаое,Пбјашоава-
ое, Ппказиваое, 
Дава-ое примера, 
Ппвезива-ое са 
интуицијпм, Из-
впђеое лабпрат. 
вежби 

Оснпвни  нивп: 

ФИ.1.1.3. 

Ученик/ученица разуме 
принцип сппјених 
судпва 

 
Средои нивп: 

ФИ.2.1.6. 

Ученик/ученица зна 
да хидрпстатички 
притисак зависи пд 
висине стуба флуида 

ФИ.2.6.1. 

Ученик/учени

ца разуме и 

примеоује 

пснпвне 

математичк

е 

фпрмулације 

пднпса и 

закпнитпсти 

у физици, 

нпр. 

директну и 

пбрнуту 
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прпппрципна

лнпст 

 
Напредни нивп: 

ФИ.3.1.3. 

Ученик/ученица зна 
шта је притисак 
чврстих тела и пд чега 
зависи 

ФИ.3.1.4. 

Ученик/ученица разуме 
и примеоује кпнцепт 
притиска у флуидима 

ФИ.3.4.1. 

Ученик/ученица 

уме да претвара 

јединице изведених 

физичких величина 

у пдгпварајуће 

јединице SI 

система 

ФИ.3.4.3. 

Ученик/ученица зна 
шта је грешка 
мереоа 

 

      Разред: шести                 Гпдишои фпнд часпва: 72 
 


