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

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. Саму конструкцију подморнице предвидео је Жил Верн, француски 
писац, у роману Двадесет хиљада миља под морем.

Тачан одговор –
1 бод.

2. Решења у табели:
Н
Н
Т
Т

Тачна четири одговора –
1 бод.

3. (Владислав Петковић) Дис, (Јован) Дучић, (Милутин) Бојић,  
(Душан) Срезојевић

Тачан одговор подразумева 
два од четири наведена 
имена. Признаје се и 
одговор у којем ученик није 
навео пуно име и презиме 
песника. 
Тачан одговор – 
1 бод.

4. б) Сви они имају разлоге за или против, али ће време показати ко је 
био у праву.

Тачан одговор – 
1 бод.

5. г) Бранко Радичевић се својим песмама супротставља крутој 
песничкој традицији.

Тачан одговор – 
1 бод.

6. супер 
циркаш 
фаца

Тачна три одговора –
1 бод.

7. aвион
бојица
идеја
каиш
који
мајица

Тачних шест одговора –
1 бод.

8. б) Не показуј прстом на непознату особу! Тачан одговор –
1 бод.

9. а) Иако сам се заљубила, нисам престала да учим.
б) Напорно сам тренирао, узеће ме у први тим.
в) Он је строг, али праведан фудбалски судија.

Тачна три одговора –
1 бод.

10. а) Пас је стајао преда мном и чекао да му бацим лопту. Тачан одговор – 
1 бод.

11. г) Брзо су прошле две године. Тачан одговор – 
1 бод.

12. в) Помогао би ти да је знао одговор. Тачан одговор – 
1 бод.

13. 1. б)
2. а)
3. г)
4. в)

Тачна четири одговора –
1 бод. 
Тачна три одговора  – 
0,5 бодова. 
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

14. а) прост, примитиван  Тачан одговор – 
1 бод.

15.
Врста речи Подврста 

речи Род Број Падеж

невидљиве придев описни 
(придев)

женски множина номинатив

њиховим заменица придевска 
(заменица)/
присвојна 
(заменица)

мушки множина инструментал

Признати одговор са речју 
у загради или без те речи – 
описни (придев); придевска 
(заменица) или присвојна 
(заменица).
Тачних осам одговора – 
1 бод.
Тачних седам и шест 
одговора – 
0,5 бодова.

16. 1. нарација (приповедање)
2. дескрипција (описивање)
3. дескрипција (описивање) и монолог

Признати одговор у којем је 
наведен један од два назива 
за облик казивања. У 
трећем одговору није важан 
редослед облика.
Тачна четири одговора  –
1 бод.

17. б) парна и обгрљена рима Тачан одговор –
1 бод.

18. а) заљубљеност Тачан одговор – 
1 бод.

19. 1. г)
3. а)
5. б)

Тачна три одговора –
1 бод.
Тачна два одговора – 
0,5 бодова.

20. в) Коначно, жена се усуди да га упита. Тачан одговор –
1 бод.

Напомене:

1. Не признају се прецртани и исправљени одговори.
2. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.
3. Не признају се одговори у којима се употребљавају скраћенице осим уколико се задацима не 

испитује познавање скраћеница.
4. Признају се одговори написани латиницом уколико у задатку није било изричитог захтева да се 

одговор напише ћирилицом.
5. Признају се одговори написани штампаним словима уколико у задатку није било изричитог 

захтева да се одговор напише писаним словима.
6. Признају се одговори у којима је ученик тачно одговорио, али је тачан одговор јасно означио на 

другачији начин од предвиђеног (нпр. реч или текст је подвукао, а требало је да их заокружи, 
прецртао је слово, а требало је да га заокружи).


