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Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод.
− За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. б) дефинише Тачан одговор –  
1 бод

2. б) Стипендију за школовање у Бечу, на Академији Свете Ане, доделио му је кнез 
Милош Обреновић. 

Тачан одговор –  
1 бод

3. НЕ 
ДА 
НЕ
НЕ 
ДА

Тачних пет или четири 
одговора –  
1 бод

4. а) најзад упозна свог омиљеног новинара Тачан одговор –  
1 бод

5. в) Пред насликаним призором не остајемо равнодушни. Тачан одговор –  
1 бод

6. ДА
ДА
НЕ
ДА
НЕ

Тачних пет одговора – 
1 бод

7. г) Ђура Јакшић, један од најзначајнијих песника српског романтизма, рођен је у 
Српској Црњи, у Банату.

Тачан одговор –  
1 бод

8. ванаставни – ваннаставни
оригинално – оргинално
ескурзија – екскурзија
прекјуче – прекључе
одељење – оделење 

Тачних пет одговора –  
1 бод

9. г) Господине Вићо, брате, ти тако гледаш човека у очи да то може збунити сваког, па 
и највећег говорника. 

Тачан одговор –  
1 бод

10. г) Ако когод дође, одмах ме зови. Тачан одговор – 
1 бод

11. в) Српски рјечник (1818) Тачан одговор – 
1 бод

12. б) Завршио је разред са одличним успехом. Тачан одговор – 
1 бод

13. А)
1.   б)
2.   а)
3.   г)
4.   д)

Б) 
a) субјекат  

А)
Тачна четири одговора – 
0,5 бодова

Б)
Тачан одговор –
0,5 бодова

Тачан одговор и под А) 
и под Б) –
1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

14. 1. б)
2. д)
3. г)
4. а)

Тачна четири одговора –  
1 бод

15. Придевска 
заменица

Врста придевске 
заменице Род Падеж

таквих

показна
или
демонстративна
или
лична показна
или
лична показна за 
2. лице

женски генитив

моје

присвојна
или
посесивна
или
лична присвојна
или
лична присвојна 
за 1. лице

женски генитив

Тачних осам одговора – 
1 бод
Тачних седам или шест 
одговора –
0,5 бодова 

Напомена: Признаје 
се одговор у којем 
нема испуштеног 
или пермутованог 
слова, у којем су сви 
називи падежа тачно 
написани и у којем нису 
коришћене скраћенице.

16. а) на калдрмисаној улици Тачан одговор –
1 бод 

17. в) Едипово ослобађање Тебе Тачан одговор –
1 бод 

18. в) Окачила је чланак из новина Боцвана у којем је та чињеница посебно истакнута. Тачан одговор –
1 бод

19. А)  
1. a)
2. г)
3. б)

Б)  
б) хипербола

А)
Тачна три одговора – 
0,5 бодова

Б)
Тачан одговор  – 
0,5 бодова

Тачан одговор и под А) 
и под Б) –
1 бод

20. д) Џим Тачан одговор –
1 бод 
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Напомене:

1. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.

2. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.

3. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује 
писање скраћеница.

4. Признаје се у задацима отвореног типа (табела) одговор који је написан или малим или великим 
словима. 

5. Признаје се одговор написан латиницом, осим уколико се у задатку није захтевало да се одговор 
напише ћирилицом.

6. Признаје се одговор написан штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се 
одговор напише писаним словима.

7. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од 
предвиђеног (нпр. реч или текст је заокружио, а требало је да их подвуче; слово је прецртао или 
штриклирао, а требало је да га заокружи).


